
BE TONVLOEREN OP MAAT GEGOTEN

NL



PLEASURE IN THE JOB,

PUTS PERFECTION 

IN THE WORK.

“ Aristoteles ”



Meer dan 30 jaar 
liefde voor het vak

Als het op maatwerk aankomt, dan is Betocor uw 
specialist! Al meer dan 30 jaar geniet u van gegoten 
industriële betonvloeren op uw maat. De liefde voor  
de materie en het vak is door de jaren heen alleen  
maar sterker en groter geworden. 

Ons succes is uw succes. U krijgt bij Betocor 
gedreven, ervaren en opgeleide medewerkers, 
uitstekend materiaal en een goed geoliede 
organisatie. Uw garantie op mooi, kwaliteitsvol  
en bijzonder efficiënt uitgevoerd werk.

Solide 

Met Betocor plukt u de vruchten van wat een middelgrote 
speler u te bieden heeft. Wij schakelen snel en spelen vlug 
op uw behoeften in. Dankzij onze grote en stevige structuur 
kan u rekenen op opmerkelijk, doordacht en efficiënt werk.  
Uw projectvoorbereiding en opvolging van de werken 
gebeuren volgens een vast script dat telkens weer zijn nut 
bewijst. Elke medewerker die op uw project ingezet wordt, 
heeft een specifieke taak. Zo laten we niets aan het toeval 
over en dat zal u merken!



Onze passie is beton. Een perfect gegoten betonvloer, schitterend afgewerkt en die jarenlang in een uitstekende staat 
blijft... We worden er bij Betocor gelukkig van. Daarom willen we in deze nichemarkt de beste zijn. Een missie die we 
waarmaken dankzij een ploeg waarin de jonge garde leert van de anciens... en af en toe ook andersom.

pASSIE







Elk project, elke klant verwelkomen we met open armen en zijn we dankbaar voor het vertrouwen. Daarom gaan we heel eerlijk 
met u om. Wat we u beloven, maken we waar! Uiteraard hoort daar een transparante offerte bij, vergezeld van ons advies. 
Advies dat u onomwonden meedeelt wat essentieel is en wat bijkomstig. Geen verrassingen, alleen maar kwaliteitsvol werk.

Eerlijk 



• Uw aanvraag wordt met zorg en interesse nagekeken (1) • Wij komen bij u ter plaatse voor overleg en opmeting (2) • Een haalbaarheidsstudie toont aan of we u 

100% kwaliteitswerk kunnen garanderen (3) • U ontvangt de beste offerte vergezeld van waardevol advies (4) • U krijgt een duidelijke planning. Zo ontdekt u wie wat 

doet, waar, wanneer en hoe (5) • Nu kan de projectvoorbereiding ter plaatse gebeuren (6) • Een grondige controle van de ondergrond voorkomt latere problemen (7) • 

Het plaatsen van wapening en bekisting kan gebeuren (8) • Tijd voor beton (9) • Talocheren of halfpolieren en inmengen van toevoegmiddelen zoals quartz (10) • 

We werken af zoals gewenst en overeengekomen. Fijndraaien / oppolieren (11) • Als nabehandeling voorzien we voor u curing compound of impregnatie (12) • 

Binnen 24u zagen we functioneel of volgens zaagplan groeven in (13) • De bekisting wordt afgebroken (14) • Oplevering volgens plan & binnen tijdsbestek (15) •  

U kan steeds rekenen op extra nazorg en begeleiding (16) •
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Betocor als
uw partner

Als aannemer werkt u alleen maar samen met een partner op wie u kan bouwen. Een partner met dezelfde zin 
voor kwaliteit, stiptheid en nauwkeurigheid. Dankzij onze sterk uitgebouwde organisatie maken we van uw project 
een succesverhaal. Perfect afgewerkt en binnen de afgesproken timing. Een betonvloer voor een woning, kmo of 
groot industrieel project? Wij zijn uw partner! Discretie is daarbij verzekerd.



QUALITY IS NOT AN ACT, 

IT’S A HABIT.

“ Aristoteles ”



De SXP 14 is de meest recente innovatie in het plaatsen van betonvloeren. De vloeren liggen vlakker dan ooit en dit in een minimum 
aan tijd. De machine heeft vierwielaandrijving en kan op de twee assen draaien, wat de bewegingsvrijheid enorm ten goede komt. 
Specifieke kenmerken van deze machine:

Laser Screed SXP 14: nivelleren van de betonvloer

• Op de uitschuifbare arm van de machine staan
 twee laserontvangers gemonteerd, die
 verschillende keren per seconde een signaal
 krijgen van een dubbele hellingslaser. Dit signaal
 correspondeert met de te respecteren vloerhoogte.
 De arm van de machine wordt lasergestuurd over
 het pas gestorte beton bewogen, waardoor de
 vlakheid uiterst nauwkeurig is.

• De kop van de machine bestaat uit drie delen: ploeg,
 vijzel en trilbalk. De ploeg zorgt voor een gelijke
 verdeling van het beton, de vijzel verwijdert het
 overtollige materiaal tot op de gewenste graad en
 de trilbalk effent en verdicht het oppervlak.

• Hoewel de laser screed zeer nauwkeurig werkt
 en een hoge graad van precisie garandeert, wordt
 het resultaat van de nivellering gedurende het
 volledige proces voortdurend bijkomend
 gecontroleerd.

• Het beton wordt voor de SXP 14 uitgegoten in stroken
 van 4 tot 5 m. De machine passeert langs het beton
 en nivelleert de vloer automatisch op niveau.



Naast de vlakheid van de vloer, is ook de instrooi van 
kwarts van cruciaal belang voor een duurzame vloer. Deze 
delicate taak neemt de Topping Spreader STS 132 zonder 
probleem voor zijn rekening. Ook de Topping Spreader is 
vierwielaangedreven en draait op beide assen. Specifieke 
kenmerken van deze machine:

topping spreader sts 132:
instrooien van de slijtlaag

De S840 is een mobiele lasergestuurde 
egaliseermachine van 699 kg.
Deze wordt ingezet bij vloeren met een 
welbepaalde vlakheidseis (vanaf klasse II)
die echter onvoldoende ruimte en bereik-
baarheid bieden voor de SXP of waar er een 
zware netwapening (> 150/8) is voorzien in de 
vloeropbouw.

Laser Screed S840: NIVELLEREN VAN DE BETONVLOER

•  Door zijn snelle opbouw en goede 
beweegbaarheid in de beton, gekoppeld aan 
het afreien van de beton op laserontvangers 
kan er tot 2500 m² vloer klasse II mee gegoten 
worden per dag.

•  Een ideale machine voor vloeren van beperkte 
omvang en bereikbaarheid, waar weldegelijk strenge 
vlakheidseisen zijn opgelegd.

•  In tegenstelling tot de SXP kan er met pomp 
gewerkt worden en speelt het gietpatroon 
(geen stroken zoals bij SXP) minder een rol. De 
werkbreedte varieert tussen de 1,80 m en 2,40 m.

•  De Topping Spreader is uitgerust met een vergaarbak tot 1000 kg 
kwarts. Via een vijzel wordt de kwarts in de verdeelbak vooraan 
gegoten, klaar om in het beton gestrooid te worden.

•  De hoeveelheid kwarts per m2 wordt steeds op voorhand bepaald 
in samenspraak met de klant. Op basis van deze overeenkomst 
wordt de machine ingesteld en de kwarts ingestrooid. Een 
oppervlakte van 12 m2 wordt in 8 seconden volledig ingestrooid. 
De machine kan op verschillende standen worden ingesteld, 
afhankelijk van de hoeveelheid kwarts per m2. Via manuele 
wegingen van de ingestrooide hoeveelheid wordt de STS 132 
constant gekalibreerd. 

•  De STS 132 kan alle types kwarts instrooien: van fijne 
tot grove granulaten, al dan niet gekleurd of voorzien 
van korund of metaaldeeltjes ... De veelzijdigheid van 
deze machine uit zich dus op verschillende vlakken.

•  Onmiddellijk na het nivelleren van de vloer (met 
de laser screed), wordt de gewenste hoeveelheid 
kwarts rechtstreeks op het verse beton ingestrooid. 
Dit garandeert te allen tijde dat op elke plaats de 
gewenste hoeveelheid kwarts aanwezig is.



De voordelen van supervlakke betonvloeren zijn immens. Daarom investeerden we fors en breidden we ons 
machinepark uit met een Laser Screed SXP14 en Topping Spreader STS132. Zo garanderen wij u voortaan 
supervlakke betonvloeren van de hoogste kwaliteit!

Supervlakke betonvloeren

In ons vak horen denken én doen samen. 
Daarom helpen we architecten en 
studiebureaus graag bij het opmaken 
van lastenboeken. Of we passen ze 
heel concreet aan. Daarvoor voeren we 
meerdere studies en berekeningen uit. 
Daarnaast kan u rekenen op waardevol 
advies, gestoeld op meer dan 30 jaar 
ervaring. Bovendien verliezen we nooit de 
esthetiek uit het oog! Maak uw afspraak, 
wij gidsen u doorheen alle types, kleuren 
en afwerkingen. Perfect op maat, perfect 
voor uw project.

Architect 
en studiebureau 



Staat u aan het hoofd van een onderneming of technische dienst en wilt u een 
betonvloer laten gieten? Dan kan u als bouwheer rechtstreeks bij ons terecht. 
Wij voeren uw project perfect en volgens al uw technische vereisten uit.

BOUWHEREN





Uw project betekent voor u een investering. Logisch dat u enkel met een 
partner wil werken die u 100% vertrouwt. U kiest voor Betocor omdat u 
kiest voor:

Hoogstaand materiaal. Onze beton draagt het label van Benor.
Zo bent u zeker van de allerhoogste kwaliteit aan beton.

De waarde van onze certificaten: ISO 9001:2008 kwaliteitscertificaat
en VCA*-veiligheidscertificaat.

De technische voorlichting volgens WTCB. Wij werken volgens hun 
TV204, de handleiding voor goede praktijken inzake een betonvloer.

Experts. Betocor heeft een betontechnoloog in dienst. Een krak in  
het uitdenken van de juiste betonsamenstellingen voor uw project.

Een modern en uitgebreid machinepark en een ruime productkeuze.

Onze garanties, 
uw vertrouwen
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DIKSMUIDESTEENWEG 17 A  
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T +32 (0)51 20 99 90  
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www.betocor.be
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