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Wandbekisting

Als eerste in de branche ontwikkelde Hendriks stalen bekistingtechniek een geheel nieuw  

type wandbekisting. Gebaseerd op vele tientallen jaren praktijkervaring maakten we hier-

voor optimaal gebruik van moderne voorbereidings- en productietechnieken. 

om snel en strak te kunnen bouwen

De ideale manierDe ideale manier

Wandbekisting

TrapStelpootCenterpennen en stormketting

Eindgevelrandbekisting

Schoprand met logo Eindgevelsteiger
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De grootste voordelen:

• alle elementen zijn voorzien van vaste hijspunten

• bijzonder gebruiksvriendelijk o.a. dankzij brede ladders

• beide centerpennen vanaf stelvloer bereikbaar

• inklapbare stelpoten en vlonders

• huidplaat 5 mm.

• gebied rond afstortstrip verdikt tot 8 mm.

• robuust en duurzaam

• snelle en eenvoudige montage

• transport van meerdere wanden op één vrachtwagen

• stelpoten en -jukken zonder bukken te bedienen

Extreem lage toleranties, visueel naadloze 

eindproducten, besparingen op omsteltijden: 

het zijn een paar van de vragen die wij 

allemaal effectief beantwoord hebben. 

En we zijn net zo veelzijdig 

als uw wensen. 



Hendriks stalen bekistingtechniek is een gerenommeerd leverancier van stalen wand- en tunnelbekistingen. 
Ons probleemoplossend vermogen is één van de redenen waarom wij al vele jaren tot dé bekistingspecialisten 
in Nederland behoren. 

www.hendriks-groep.nl
Hendriks stalen bekistingtechniek bv maakt deel uit van de Hendriks groep bv

De Hendriks groep

Hendriks stalen bekistingtechniek bv 

waaronder de afdeling Plaatbewerking  

maakt deel uit van de Hendriks groep bv. 

Hiertoe behoren verder:

Hendriks precon bv

specialist op het gebied van prefab betonmallen, 

bekistingen voor infrastructurele werken 

en staalconstructies.

Hendriks geveltechniek bv

voor zowel nieuwbouw als renovatie van aluminium 

gevel- en dakconstructies in utiliteits- en woningbouw.

Hendriks engineering & machinery bv

toonaangevend leverancier van speciaalmachines. 

Inductorstraat 41 3903 KA  Veenendaal

Postbus 708  3900 AS  Veenendaal

T 0318 – 566 466

F 0318 – 566 477

info.hsb@hendriks-groep.nl

Wandbekisting

Tevens produceren wij tunnelbekistingen,
vraag naar de folder.




























