
INNOVATIE

Fema funderingstechniek B.V. is met jarenlange ervaring 
één van de meest innovatieve bedrijven in het vak.
Met hun gepatenteerd systeem worden in Gelderland en 
Utrecht circa 5000 woningen per jaar voorzien van een 
fundering. Door een speciaal ontwikkelde techniek, 
die uiterst eenvoudig toe te passen is, kunnen fun-
deringen gemaakt worden met een snelheid en kwa-

liteit die eerder ondenkbaar was. 
Steeds meer gerenommeerde bouwbedrijven laten de 

fundering van hun bouwwerken dan ook door Fema fun-
deringstechniek B.V. verzorgen.

OpbOuw VAN hET bEkIsTINgsysTEEm

Nadat u het grondwerk op hoogte heeft liggen en de maatvoe-
ring op de grond heeft uitgezet, plaatsen wij de werkvloer, 
bestaande uit folie met hierop ons maatvoeringmatje. Als 
vervanger van de folie, kan eventueel ook spaanplaat of 
vloeispecie worden toegepast. 
Op de werkvloer plaatsen wij de betonstelblokjes met een 
dikte van 30 tot 50 mm, afhankelijk van wat de construc-
tietekening aangeeft. Uw vlechter plaatst hierop de wape-
ning, waarna u de sparingen aanbrengt. Hierna plaatsen wij 
de bekisting en storten de fundering op hoogte af. Na het 
uitharden van de fundering, wordt deze ontkist en de bekis-
ting weer hergebruikt.

keihard de beste

in funderingen!

De bekistingplaten zijn tot 65 cm hoog, waarvan 2 à 3 cm 
achter het maatvoeringmatje valt. Hierdoor verkrijgt men 
een zodanige constructie dat de bekisting onder niet uit 
elkaar kan. Na het plaatsen van de balkklemmen, is de 
gehele bekisting star en dus gereed om volgestort te 
worden.
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Met Fema funderingstechniek B.V. bespaart u al 
gauw zo’n 30 tot 40% op het plaatsen van uw 

funderingen tot maximaal 80 cm hoog. 

Wij zorgen voor de fundatie 
waarop u verder kunt bouwen

-  leveren en aanbrengen van folie en/of spaanplaat 
werkvloer

-  eventueel storten van vloeispecie werkvloer
-  leveren en aanbrengen van maatvoeringmatje 

(spatklamp)
-  leveren en aanbrengen van betonstelblokjes op de 

werkvloer
-  leveren en aanbrengen van de bekisting
-  het storten van de fundering m.b.v. lasertechnolo-

gie
-  het ontkisten van de fundering

keihard de beste

in funderingen!
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Bij deze prijs is niet inbegrepen:
-  het grondwerk op hoog-
 te brengen
-  de maatvoering op de 
 grond uitzetten
-  de wapening plaatsen*
-  de beton en beton-
  pomp leveren*
* Tegen meerprijs ook door ons te verzorgen

-  kan op minder goede ondergrond worden aange-
bracht

-  snelle opbouw (circa 500 m1 per dag)
-  zeer sterke constructie
-  géén afval
-  géén stormschades
-  bekisting gaat niet drijven bij hogere waterstand
- goedkoper dan traditionele bekisting
- randisolatie in meerdere diktes te verkrijgen


