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Productgroepen BTE Stelcon Deutschland:

Stelcon ® platen en meer

Afwateringselementen
Bedrijfsvloerplaten met hoeklijn
Bedrijfsvloerplaten zonder hoeklijn
Designvloerplaten
Erfverhardingsplaten

Goten
Kleine vloerplaten
Milieuplaten
Overwegplaten
Raildraagplaten

Trambaanplaten
Opvangkuipen
Parkeerdaksysteem

BTE Stelcon Deutschland biedt met name
de Duitse markt vloersystemen die voldoen
aan de hoogste eisen op het gebied van
belasting, weerstand en duurzaamheid. Voor
milieu- en waterbescherming biedt het bedrijf
vernuftige totaaloplossingen. Daarnaast zijn
er omvangrijke systeemprogramma’s voor
rail- en wegtransport.

BTE Stelcon kan alle producten compleet aan de wensen
en eisen van de klant aanpassen. Klanten uit veel sectoren
hebben de vloersystemen, verkeersoplossingen en milieube
schermende betonnen producten van BTE Stelcon dan ook al
ontdekt en toegepast. De bekendste is natuurlijk de Stelcon®
plaat: eenvoudig te leggen, weer op te nemen en te her
leggen en bovendien oersterk, onderhoudsarm en bestand
tegen de zwaarste belasting van bouwverkeer en kranen.

Nieuw:
Stelcon® systeem 1095 voor parkeerdaken
De komende jaren wordt naar verwachting meer en meer
geïnvesteerd in de bouw en renovatie van parkeerdaken.
BTE Stelcon heeft daarom het Stelcon® Parkeerdaksys
teem compleet vernieuwd. Het resultaat is een esthetisch
aantrekkelijk systeem dat afdicht, isoleert en daarmee
bijzonder geschikt is voor de in Duitsland gangbare ‘Umkehrdachaufbau’. Technici van BTE Stelcon analyseren de
omstandigheden. Op basis daarvan wordt een compleet
systeem van nauwkeurig bemeten, 10 centimeter dikke
betonnen parkeerdekplaten (1,095 x 1,095 meter) geboden, die dankzij een speciale betonreceptuur bijzonder
slijtvast zijn en voldoende grip bieden.

Ook zware puntbelasting en extreme weersomstandighe
den vormen geen enkel probleem. De plaat is geschikt als
tijdelijke of permanente verharding van opslagterreinen,
bedrijfsterreinen, loodsen en distributiecentra of tijdens
bouwprojecten. Het esthetisch fraaie broertje van de Stel
con® plaat, Esticon®, is er speciaal voor projecten waaraan
hogere architectonische eisen worden gesteld. Naast deze
grote vloerplaten levert BTE Stelcon een keur aan kleine
vloerplaten van beton, staal en gietijzer voor uiteenlopende
toepassingen. De stalen ankerplaten bijvoorbeeld hebben
een lange levensduur en zijn bestand tegen hoge belas
tingen, zowel binnen als buiten. Dat maakt ze bij uitstek
geschikt voor toepassing in de metaalverwerkende indu
strie, maar ook in andere gevallen waar zware belasting
aan de orde is.
De producten van BTE Stelcon op het gebied van infra
structuur kunnen ronduit baanbrekend worden genoemd.
Waar de trambaanplaten, spoordraagplaten en overweg
platen nog redelijk standaard zijn, is de Stelcon® opvang
kuip (ontwikkeld in samenwerking met Deutsche Bahn
(DB), de chemische industrie en BTE Stelcon) zijn tijd
milieutechnisch ver vooruit. De speciaal ontworpen kuip
voert resten uit tank- en vulinstallaties bij het spoor of in
de industrie op milieuvriendelijke wijze af zonder de om

geving of het grondwater te vervuilen. Ook zijn er speciale
kuipen die worden toegepast onder wasinstallaties voor
passagierstreinen of vrachtauto’s: fundament voor installa
ties en vloeistofdichte afscherming van de bodem in één.
De productie van hoogwaardige producten vraagt om een
hoogwaardig productieproces en een uitgekiend kwaliteits
programma. De drie productielocaties van BTE Stelcon zijn
dan ook voorzien van moderne apparatuur. In het oog
springen de ‘Umlaufanlage’ ofwel de omloopbaan voor
de productie van Stelcon® platen en de tot op tienden van
millimeters nauwkeurig bemeten betonmallen. Om de kwa
liteit van proces en producten te waarborgen, beschikt het
bedrijf over een veelheid aan certificaten, onder meer op
het gebied van de kwaliteit van het toegepaste gewapende
beton en de daarvan gemaakte producten en op het ter
rein van bodembescherming. Ook is het bedrijf erkend als
vakbedrijf volgens de Duitse Waterhuishoudingswet. Daar
naast ondergaan grondstoffen en producten een strenge
kwaliteitscontrole. Maar niet in de laatste plaats zijn het de
deskundige, toegewijde medewerkers die ervoor zorgen
dat de producten van BTE Stelcon altijd voldoen aan de
verwachtingen van de klant. Met hun specialistische ken
nis, oplossingsgerichtheid, advies en kundigheid zorgen zij
ervoor dat BTE Stelcon méér is dan alleen beton.
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Totaaloplossingen die
méér zijn dan alleen beton
BTE Stelcon Deutschland produceert de hoog
waardige Stelcon® plaat en prefab betonnen
producten die worden toegepast als bedrijfsvloer, ondergrond in de railinfrastructuur en
element in verkeerssystemen. Maar het gaat
om méér dan alleen beton: BTE Stelcon biedt
totaaloplossingen voor milieu-, water- en railtechnische vraagstukken.
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info@stelcon.de
Internet: www.stelcon.de
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BTE Stelcon werd in oktober 1919 opgericht door Fritz Ebener. In 1959 werd het bedrijf een AG
(vergelijkbaar met de Nederlandse NV) en sinds 2005 behoort het als BTE Stelcon Deutschland tot de
BTE-groep. Het bedrijf levert een compleet pakket aan producten: naast de bekende Stelcon® plaat
ook andere vloerplaten waaronder de esthetisch fraaie Esticon ® plaat en betonnen milieu- en verkeers
systemen. Als slanke en flexibele onderneming (op de kantoren in Germersheim en Mülheim an der
Ruhr en de productielocaties in Germersheim, Winsen en Pirna werken niet meer dan 100 mensen) is
het bedrijf in staat direct en doelgericht in te spelen op de wensen van de klant. Snel en innovatief.

