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binnen
luchtdicht 

midden
thermisch- en geluidsisolerend

buiten
≥ 1.050 Pa slagregendicht 

B-Pro beugel, uniek en innovatief
Eenvoudig plaatsen van de randkist bij prefab vloeren
 Heel snel te plaatsen en te demonteren 
 Door één persoon te stellen
 Geen houten schoren, afbindmateriaal of PUR nodig
 Zeer strak eindresultaat van de gestorte vloer
 Beugel is herbruikbaar
 Randbekisting is heel eenvoudig  
en veilig dicht te zetten

Online lateislabbe besteltool
Voor het eenvoudig bestellen van 
lateislabbe op maat
 Vereenvoudigt het bestellen
 Bespaart tijd
 Snelle verwerking van uw order
 Biedt visuele duidelijkheid
 Vermindert de kans op fouten

Mavotex® Hybratec
Multifunctionele 3-in-1 oplossing
 Voor toekomstproof luchtdicht bouwen
 Uniek en absoluut luchtdicht compressieband
 Tevens slagregendicht, geluid- en thermisch isolerend
 Eenvoudig te verwerken
 Zeer betrouwbaar door meerdere geïntegreerde folielagen

Thermo Break TBF
Eerste constructieve thermische ontkoppeling 
met hoge brandklasse 
 Efficiënt en constructief koudebruggen voorkomen 
 Brandklasse A2
 Hoge druksterkte bij hoge temperaturen

Probeer nu

Vertel me meer

Meer weten

Ontdek hier

https://bit.ly/3LISEwe
https://bit.ly/3DISQbX
https://bit.ly/3JfhmCL
https://bit.ly/38jUwwP
https://mavotrans.nl
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Speedies®

De meest innovatieve oplossing voor het 
verwerken van wapeningsafstandhouders 
 Arbeidstijd- en kostenbesparend
 Licht van gewicht en enorm sterk
 Groot formaat en groot draagvlak
 Ligt heel stabiel, ook op oneffen ondergrond
 Ergonomische verwerking

Monotub kolombekisting 
De slimste en meest efficiënte kolombekisting 
 Eenvoudig te plaatsen, verkort de bouwtijd
 Licht van gewicht, door één persoon te plaatsen
 Op maat geleverd, tevens zelf eenvoudig op maat te maken
 Zeer snel te ontkisten
 Bespaart arbeidstijd 

Betonconus Duo 
Voor toepassing in een verloren snelspansysteem
 Eenvoudig aan te brengen, dus kostenbesparend
 Vezelbeton met KOMO certificaat K46217 
 Voor wanden t/m 300 mm
 Met of zonder zwelband leverbaar
 Zwelband heeft een zwelvermogen van 400 tot 600%

Onze nieuwe digitale catalogus staat online

Ontdek onze 
bouw- en akoestiekoplossingen

Download hier

Check alle vormen

Ontdek alle voordelen

Meer info

https://bit.ly/3LGBHCs
https://bit.ly/37iug5y
https://bit.ly/3DJQlWM
https://bit.ly/3r2rUi3
https://mavotrans.nl



