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Het modulair zelfdragende stalen systeem bestaat uit speciale 
geprofileerde balken. Onze productie maakt het gelijk om architectu-
rale structuren van verschillende complexiteit te creëren. Het wordt 
gekenmerkt door de hoge fysisch-mechanische eigenschappen die 
ons in staat stellen om het voor te stellen als een optimale structurele 
oplossing, in de constructie van: entresolvloeren.
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1. Kolom
2. Moederbalk
3. Kinderbalk
4. Dwarsbalk
5. Koppelhoeken
6. Reling
7. Schuifpoort
8. Trap
9. Vloerplaten

Stockfloor is gemakkelijk te gebruiken voor het 
creëren van modulaire tussenverdiepingen die de 
klanten in staat stellen de beschikbare ruimte te 
verdubbelen of te verdrievoudigen, waardoor 
laadvloeren met hoge capaciteit en maximale 
functionaliteit worden verkregen.

Bij het ontwerp van een mezzanine analyseren we 
zorgvuldig de behoeften van de gebruiker en de 
hanteringsproblemen die zich voordoen. Hierbij 
worden de meest geschikte oplossingen gebruikt 
voor: structuur, vloeren, vangrail en 
toegangssystemen. 

Afhankelijk van de situatie bepalen we nauwkeu-
rig de keuze van de balken met gewenste 
overspanning en draagvermogen.

We produceren balken met een doorsnede van  
125/150/200/255/300/400 millimeter en in 
verschillende diktes om altijd de beste oplossing 
te bieden voor de wensen van de klant. 

De dimensionering van de constructie betreft 
uiteraard ook de kolommen en andere elementen 
daarvan. Dit wordt altijd uitgevoerd in 
overeenstemming met de relevante normen en 
met de anti-seismische voorschriften toegepast op 
de staalconstructies.



bugnato

grigliato

grigliato met ronde gaten

deck

De keuze van de vloer is een zeer belangrijke 
stap in het ontwerp van een mezzanine. Er zijn 
verschillende oplossingen die verschillen in de 
aard van het materiaal (staal, hout, cement) en de 
kenmerken ervan. Afhankelijk van het 
hanteringssysteem en het type te vervoeren 
goederen, wordt de meest geschikte en meest 
voordelige oplossing gekozen. 

Gegalvaniseerde stalen vloeren zijn een praktisch 
en resistent systeem. Ze zijn gemaakt van een 
koud verzinkte stalen strip in 200/250 mm brede 
lamellen. Deze worden zij aan zij geplaatst en met 
bouten vastgezet om een continu en regelmatig 
loopvlak te creëren. Ze zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende versies: Bugnato (gesloten 
vloerrooster), Grigliato (vloerroster met sleuven) 
en Grigliato met ronde gaten. 

Met betrekking tot de houten vloeren, gebruiken 
wij een vloer gemaakt door c-dur vloerplaten. Het 
is het ideale product voor de realisatie van 
loopvlakken en gebruik van een palletwagen. De 
hardboard- pedestrianbasis is zeer resistent en 
garandeert hoge mechanische prestaties. Het 
oppervlak is gemaakt door een hardboard met 
een dikte van 38 mm en een dichtheid van 720 kg 
/ cm. Met een lager wit oppervlak van melamine 
en een antislip bovenoppervlak is zeer de vloer 
zeer slijtvast. Daarnaast is de vloer gemaakt van 
melamineharsen met een puntige grijze 
afwerking(optie). 

Het speciale oppervlak is slijtvast en gemakkelijk 
schoon te maken met een natte doek. Het product 
is als brandvertragend geclassificeerd met 
brandreactieklasse nr.1.
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Tussenverdiepingen

Wij produceren tussenverdiepingen met 
verschillende capaciteiten, van 200 kg tot 1000 kg 
per vierkante meter (gelijkmatig verdeeld), die een 
vrije overspanning (afstand tussen palen) van 10 
meter kunnen krijgen. Voor het grootste deel zijn 
de structuren echter gemaakt met een 
Zoverspanning variërend van 4 tot 6 meter, zodat 
u de beste verhouding tussen prestaties en prijs 
krijgt. De talloze toepassingen die in de loop van 
de jaren zijn gemaakt stellen ons in staat onze 
klanten van uitgebreide ervaring en vele 
structurele en architecturale oplossingen te 
voorzien.

Onze tussenverdiepingen worden geïnstalleerd in 
magazijnen, winkelcentra, winkels en soms zelfs 
in woningen om nieuwe oppervlakken te 
verkrijgen voor verschillende doeleinde. Om deze 
reden worden ze vaak getransformeerd in echte 
inrichtingselementen dankzij opmaat gemaakte 
oplossingen en het gebruik van hoogwaardige 
materialen.
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Onze staalconstructies zijn ontworpen met behulp 
van speciale software. Alle parameters worden 
getest volgens de specifieke beladingsvereisten, 
de gerelateerde wetgeving inzake veiligheid en 
bouwen en de seismische risicocategorie.

Alle structuren zijn voorzien van certificaten over 
laadvermogen en kwaliteitsnormen, plus maxima-
le laadvermogen platen. Op verzoek wordt een 
berekeningsrapport verstrekt door een gekwalifi-
ceerde technicus.

Als kwaliteitsborging is stockfloor gerangschikt 
onder de erkende centra voor de transformatie 
van staal (ontwerp en constructie) in de 
bouwsector door het Italiaanse regeringscomité 
(Centrale technische dienst van het ministerie van 
Infrastructuur).
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Verdiepingen
Trappen
Leuningen
Poorten
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 Types :

n. 1 DECK
n. 2 BUGNATO
n. 3 GRIGLIATO



TRAPPEN
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De toegang tot de tussenverdieping wordt 
verleend door een trap die is ontworpen 
volgens strikte ergonomische criteria. Er 
zijn verschillende oplossingen beschikbaar 
om aan alle eisen van de klant te voldoen.



POORTEN - LEUNINGEN:

nr. 1  draaibare poort
nr. 2  schuifpoort
nr. 3 standaard reling 
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Speciale constructies
Het stockfloor-systeem wordt steeds vaker 
gebruikt voor de realisatie van buiten geïn-
stalleerde  constructies zoals: overkappingen 
en luifels. In dit geval is het mogelijk om 
spanten tot 20 meter te verkrijgen met licht 
dragende elementen in het voorste deel, in 
plaats van de traditionele zware elementen. 
Deze structuren worden meestal geleverd 
met gegalvaniseerde afwerking om beter 
bestand te zijn tegen atmosferische elemen-
ten. Terwijl daken en pluggen worden gele-
verd in gevormde platen of sandwichpanelen 
die op de structuren worden aangebracht.

Een andere veelvuldige toepassing van de 
stockfloor-systemen zijn voetpaden en 
gangboorden die in grote industriële fabrieken 
zijn geïnstalleerd, om installaties of 
behandelingssystemen te onderhouden.
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Stockfloor systemen wordt vaak gebruikt in combinatie met onze stellingsystemen voor 
het maken van multi level-structuren. Deze kan gebruikt worden voor de opslag van de 
meest uiteenlopende materialen: van pallets tot kartonnen dozen tot kleine onderdelen. 
Alle aangeboden oplossingen zijn modulair en gebruiksvriendelijk. De opslag van 
goederen op de verschillende niveaus van de constructies wordt vaak bereikt door middel 
van goederenlift, heftruck of stapelaar.

Gecombineerde structuren



In veel commerciële of 
industriële gebieden worden 
onze stockfloor-systemen vaak 
gebruikt voor het creëren van 
compartimenten die zijn 
ontworpen voor kantoren, 
laboratoria, enzovoort. In deze 
gevallen is de dragende 
structuur geïntegreerd met 
scheidingswanden van 
verschillende typen, afhankelijk 
van het gebruik van het gebied: 
mobiele kantoorwanden, 
gipsplaat, aluminium, 
sandwichpanelen; ramen en 
toegangssystemen worden 
altijd toegepast op deze 
structuren. 
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CONTACT
MetalStock Benelux B.V.
t Zand 30/b
4254 XP Sleeuwijk 
+31(0)183 – 305252
info@metalstock.nl
www.metalstock.nl

Van vakmanschap tot industriële perfectie, altijd met dezelfde 
onveranderlijke passie. Een pad dat werd geboren in 1957 en dat vandaag 
wordt voltooid door stocksystem in Nederland, Belgie en Duitsland.


