Gelissen:
specialist in
specials
Verder gaan dan een opdrachtgever verwacht

Productgroepen Gelissen Beton:
Specials in (prefab) beton
Breedplaatvloeren
Klimaatvloeren

Bollenplaatvloeren
Speciale putten

Gelissen Beton is een betrokken leverancier
van prefab betonnen producten voor de
zakelijke markt in de Benelux. Een creatieve
en flexibele partner in het bedenken en
uitvoeren van veel voorkomende prefab

w

bouwoplossingen. Gelissen geeft op een
efficiënte wijze inhoud aan haar verantwoordelijkheid naar klanten en medewerkers.

Gelissen is bekend als producent van speciale putten, prefab
producten en vloersystemen, zowel in eigen beheer als voor
zusterbedrijven. Putten, of beter gezegd inspectieschachten,
zijn een belangrijk onderdeel van een rioolstelsel. Specifieke
toepassingen zijn situaties met hoekverdraaiingen en daar
waar de diameter van de buizen verandert. Gelissen kent ze
en zorgt voor een oplossing. De prefab producten van het
bedrijf variëren van bloembakken tot reclamesokkels, van
urnen-bewaarplaatsen tot kelderbakken en van mobiele
stapelblokken tot containers. Ze worden niet per definitie

Betonkernactivering
Betonkernactivering is een duurzame verwarmingsen koelingsmethode die, in combinatie met een koelinstallatie, leidt tot een besparing van 14 procent op het
energiegebruik. Door gebruik te maken van omgevingswarmte in combinatie met een warmtepomp, daalt het
verbruik met maar liefst de helft. Naast energiebesparing
is de reductie van CO2-uitstoot aanzienlijk: berekeningen
tonen aan dat de CO 2 die vrijkomt bij de bouw, reeds in
acht jaar tijd wordt gecompenseerd.

standaard, maar zoveel mogelijk op klantspecificatie geleverd. Gelissen produceert en levert daarnaast breedplaatvloeren met een maximale breedte van 3 meter. Het bedrijf
is in staat op verzoek leidingen en installaties op klantspecificatie fabrieksmatig aan te brengen.
Bollenplaatvloeren
Een bollenplaatvloer is simpel gezegd een kruising tussen
een breedplaat- en kanaalplaatvloer die de voordelen van
beide combineert. Bollen van gerecycled polyethyleen zijn
geïntegreerd in de vloer en zorgen voor een gewichtsbesparing van 35 procent op de constructie zonder dat dit ten
koste gaat van de sterkte, een voordeel dat ook geldt voor
een kanaalplaat. Maar het systeem heeft ook de voordelen
van een breedplaatvloer omdat de steunpunten vrij kunnen worden gekozen en er geen balkenlaag nodig is. Op
plaatsen waar gewichtsbesparing door bijvoorbeeld slappe
grond doorslaggevend is en in projecten waar bijzondere
vormgeving hoge eisen stelt aan de draagconstructie, bieden bollenplaatvloeren uitkomst.
Voor het integreren van leidingsystemen werkt Gelissen
nauw samen met meerdere partners, zoals op het gebied
van klimaatbeheersing, elektra en luchtbehandelings-

systemen. Juist omdat de industrie zo succesvol is met haar
oplossingsgerichte aanpak, produceert Gelissen nu ook
‘traditionele’ breedplaatvloeren, waarin klimaat- en andere
systemen zijn geïntegreerd. Indien gewenst worden de vloeren compleet afgestort geleverd, want Gelissen streeft naar
een duidelijk andere rol in de conventionele bouwketen dan
je van een betonbedrijf zou verwachten. Een doorslaggevende rol als het gaat om het aandragen en doorontwikkelen van oplossingen - van urnenbakje tot speciale goten met
roosters - maar ook op het gebied van just-in-time-levering,
montage en toegevoegde waarde in aanvullende diensten
en producten, zoals randbekisting. De samenwerking van
Gelissen met aanvullende specialismen heeft inmiddels geresulteerd in een nieuwe innovatieve activiteit: betonkernactivering. Investeren in deze moderne vorm van duurzame
energie doet de balans, na een aanloopperiode van acht
jaar, in het voordeel doorslaan.
Voordelige balans? Dat geldt dagelijks voor dit innovatieve
bedrijf uit Beek. Met hun kennis van (prefab) beton en
flexibele, op maatwerk ingerichte productie dragen de medewerkers van Gelissen Beton continu bij aan een positieve
balans bij partners en opdrachtgevers, maar ook van investeerders in en gebruikers bij (woon)gebouwen.
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Gelissen:
specialist in
specials
Niets te gek in prefab
Gelissen Beton is van oudsher producent
van speciale putten en recenter van bollenplaatvloeren en breedplaatvloeren. Maar
de BTE-dochter uit Beek is bovenal ontwikkelaar van speciale oplossingen in prefab
beton. Met kennis en inzicht als basis is Gelissen in staat mee te denken en opdrachtgevers bijzonder maatwerk te leveren.
Gelissen Beton B.V.
Holleweg 19
Postbus 61
6190 AB Beek
Telefoon: +31 (0)46 437 03 44
Telefax: +31 (0)46 436 03 86
E-mail: info@gelissen-beton.nl
Internet: www.gelissenbeton.nl

Gelissen Beton gaat door waar andere betonfabrikanten stoppen. De circa vijftig medewerkers zijn er
van eerste aanvraag tot en met montage op gefocust de zorg weg te nemen en oplossingen aan te
dragen die niet alleen innovatief, maar voor een klant vooral ook effectief en kostenbesparend zijn.
Of het nu gaat om het integreren van (klimaat)systemen in vloeren, grotere overspanningen, betonkernactivering of snellere en eenvoudigere montage, Gelissen denkt mee en lost het op.
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