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 De Standaard Wapeningskorf van De Hoop Pekso komt  

 tegemoet aan de vraag naar kant en klare wapening in  

 onze EPS-Standaardkist en TOPKIST. De kant en klare 

 wapening van De Hoop Pekso heeft een positieve invloed  

 op de tijdswinst en gebruiksgemak van onze systeem- 

 bekistingen. De korven (slechts 25 kg per 3 meter) worden  

 compleet op de bouw geleverd en zijn ontworpen voor  

een praktische en eenvoudige onderlinge koppeling. Hierdoor is de Standaard Wapeningskorf 

zonder zware arbeid door eigen personeel te plaatsen. 

De verwerkingssnelheid op de bouwplaats wordt extra gestimuleerd door het totaalpakket 

dat De Hoop Pekso levert. Naast de EPS-Standaardkist en TOPKIST zijn er in het assortiment 

kunststof Afstandhouders opgenomen die de vereiste minimale betondekking garanderen. 

Standaard worden Afstandhouders 40/48 meegeleverd, op verzoek leveren we Afstandhouders 40/100 

(meerprijs). Voor het onderling koppelen van de korven worden per Standaard Wapeningskorf 

zes koppelstaven of drie haarspelden meegeleverd, uiteraard is een mix van koppelstaven en 

haarspelden mogelijk. Aan de hand van het funderingsplan geeft De Hoop Pekso u graag 

professioneel advies op maat.

 

Niet alleen het hoogwaardige product, maar ook de organisatorische voordelen bewijzen 

zich dagelijks. Zo is er één aanspreekpunt voor de klant, een zorgvuldige afstemming tussen 

bestelling en levering. Er kan binnen enkele dagen op het werk worden geleverd. Er zijn 

verschillende Standaard Wapeningskorven ontwikkeld die door de eigen buigcentrale worden 

vervaardigd. Onze buigcentrale is KOMO-gecertifi ceerd voor het verrichten van prefab laswerk. 

Totaalpakket

Kunststof afstandhouders
Dekking 40 mm
Grondplaat Ǿ 48 mm en 100 mm

Korftypes met aanvullende hulp-
materialen (haarspelden en staven)
Bajonet (B) - Open (O) - Kop (K)



Diversiteit

De Standaard Wapeningskorf van De Hoop Pekso is uit voorraad leverbaar voor een 

 fundering met een betonmaat van 300x400mm, 350x400mm en 350x500mm. 

De lengte van de korven bedraagt 3 of 6 meter. Variatie zit in de uitvoeringen, 

namelijk type B: met een bajonetaansluiting, type K: met een gesloten kop en  

type O: met twee open uiteindes. Type B en type K zijn geschikt voor het maken 

van hoekverbinding, met type O kan men eenvoudig verlengen door kop-

pelstaven te gebruiken. Juist dankzij deze drie types is de prefab wapening 

vooral geschikt voor kleinere projecten en woningaanbouw. De Standaard 

Wapeningskorf staat garant voor efficiënt funderen en verdient daarmee op 

eigen kracht de alsmaar groeiende belangstelling voor dit standaard product. 

Nog even en ook de toepassing is standaard!

Technische specificaties

Met de bajonetkop kunnen op
eenvoudige wijze hoekoplos-
singen gemaakt worden.

Type 3B of 6B (Bajonet)

Een korf met een lengte van 3 of 6 meter met een open kop en een “bajoneteind”. 

Type 3K of 6K (Kop)

Een korf met een lengte van 3 of 6 meter met open uiteinde en een gesloten kop. 

Type 3O of 6O (Open)

Een korf met een lengte van 3 of 6 meter met twee open uiteindes. 

•	 De	bovengenoemde	standaard	uitvoeringen	zijn	voorzien	van	3	staven	van	12mm	boven	en	onder,	 

 beugels dia 08mm om de 300mm

•	 De	afmeting	350x500mm	is	afwijkend	en	voorzien	van	flankwapening	2	staven	dia	08mm

Op aanvraag leverbaar:

•	 Standaard	Wapeningskorven	voorzien	van	een	‘neus’	waardoor	ze	uitermate	geschikt	zijn	om	de	

 wapening te verbinden met de vloerwapening 

•	 Korven	op	maat
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Standaard Wapeningskorf: 

efficiënt en kostenbesparend!

Totaalpakket
De Hoop Pekso levert u een totaalpakket met alle bijbehorende en 
organisatorische winstpunten:
•	 Eén	aanspreekpunt
•		 Goede	afstemming	van	leveringen
•		 Uit	voorraad	leverbaar,	dus	binnen	enkele	dagen	op	de	
 gewenste locatie!

Voordelen
Prefab wapening
ARBO- vriendelijk
•		 Slechts	25	kg	bij	een	korf	van	3	meter	lang
•		 Wapening	wordt	kant	en	klaar	afgeleverd,	dus	minder	zware		
 arbeid op de bouwplaats
•		 Elementen	plaatsen	&	verwerken	i.p.v.	los	vlechten	op	 
 de bouwplaats

Kostenbesparend
•		 Sneller	en	eenvoudiger
•		 Door	eigen	personeel	te	plaatsen

Praktisch
•		 Meelevering	van	afstandhouders,	koppelstaven	en	
 haarspelden  
•		 3	uitgekiende	types	voor:		 Hoekoplossingen
  T-splitsingen
  Doorkoppelingen   
  

De Hoop Pekso bv
Terneuzen	 Oosterhout
0115 68 09 11 0162 47 39 73

Centraal adres
Duitslandweg 2 
4538 BK Terneuzen 0115 61 32 42 
Postbus 19 wapeningsstaal@dehoop-pekso.nl
4530 AA Terneuzen www.dehoop-pekso.nl
  
Havennummer 1421 KvK Terneuzen no. 21017362
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De montagehandleiding van onze Standaard Wapeningskorf 
vindt u op onze website www.dehoop-pekso.nl


