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Infrastructuur is van cruciaal en vitaal belang
voor het functioneren van onze moderne samenleving!

Spijkerman is ervaring

Infrastructuur is van cruciaal en vitaal belang voor het 
functioneren van onze moderne samenleving!
Spijkerman bv is de ervaren partner (bijna 40 jaar) voor de 
levering en plaatsing van prefab betonnen behuizingen 
voor knoop- en distributiepunten van infrastructurele 
netwerken. Daarnaast is Spijkerman leverancier van 
prefab betonnen producten, bijvoorbeeld ten behoeve 
infra-, railinfra en civiele projecten.

Niet voor niets ervaren onze opdrachtgevers, waaronder 
energieleveranciers, telecombedrijven, overheden, 
aannemings- en installatiebedrijven, waterschappen en 
civieltechnische bedrijven, ons als een betrouwbare en 
klantgerichte organisatie die niet alleen producten levert 
maar zich onderscheidt door werkbare, pasklare en 
betaalbare oplossingen, altijd en overal!

Kwaliteit

Onze organisatie bestaat uit een enthousiaste groep 
medewerkers met jarenlange ervaring in vele disciplines: 
bouw, civiele techniek, vastgoed, elektrotechniek, meet- 
en regeltechniek en werktuigbouwkunde.
Met Spijkerman kunt u voor uw marktuitdagingen een 
technisch en fi nancieel passende oplossing ontwikkelen. 
Het credo van Spijkerman is daarom dan ook: 
samen met u!

Met een eigen engineeringsbureau en een fabriek met 
een fl exibele productiecapaciteit zijn korte levertijden 
geen probleem. Onze producten worden tijdens het 
gehele productieproces in ons kwaliteitssysteem bewaakt.

Uw voordelen:
■ Eigen engineeringsbureau daardoor onder andere 

direct tijdsbesparing
■ Korte levertijden
■ Standaard en maatwerk
■ Flexibele productiecapaciteit
■ Moderne goed geoutilleerde productiehallen
■ Permanente interne en externe kwaliteitsbewaking
■ ISO 9001, VCA** en DIN gecertifi ceerd

Complete projectbegeleiding

De Prefab Beton oplossingen van Spijkerman

■ Netwerkstations

■ Compactstations

■ Milieustations

■ Perron- en overwegsystemen voor de Railinfra

■ Opvangbakken

■ Kabelgoten

■ Keerwanden

■ Putten en schachten

Spijkerman is Prefab Beton!



Toepassingen Betreedbare Stations

■ Netwerkstations
■ Relaisstations
■ Milieustations
■ Schakelstations
■ Zendstations
■ Pomp- en Regelstations
■ Telecommunicatiestations
■ Trafostations

Infrastructuur is van cruciaal en vitaal belang
voor het functioneren van onze moderne samenleving!

Basis en maatwerk

Betreedbare Stations - basis en maatwerk

De betreedbare stations van Spijkerman zijn als 
zelfdragende constructie ontwikkeld en geproduceerd. 
Daardoor is verplaatsing altijd mogelijk. Afhankelijk van 
de toepassing kan de uitvoering in normaal beton of in 
een geïsoleerde ‘sandwich-constructie’ plaatsvinden.
De verschillende uitvoeringen en afmetingen van deze 
betreedbare stations zijn bijna grenzeloos. Naast een 
groot assortiment met basisafmetingen, kunnen we 
vrijwel alles op maat produceren. De posities en keuzes 
ten aanzien van kelders, wandafwerking, ramen, deuren 
en roosters worden op uw wensen afgestemd.
Ook bestaat de mogelijkheid om de behuizingen reeds in 
onze fabriek van uw benodigde installaties te voorzien. 
Samen met transport, plaatsing, grondwerk, fundering 
en installatie worden de behuizingen sleutelklaar 
opgeleverd.

Bekijk de
specif icaties
van het
betreedbare station



Wilt u meer informatie?

Als u meer wilt weten over de producten van Spijkerman, 
bezoeken wij u graag voor een vrijblijvend oriënterend 
gesprek. Neem gerust contact met ons op.

Spijkerman Prefab Beton
Spacelab 5
3824 MR Amersfoort
Postbus 2664
3800 GE Amersfoort

T +31(0)33 450 61 00
F +31(0)33 450 61 01
E info@spijkermanbv.nl

spijkermanprefabbeton.nl

Flexibele oplossingen

Het basisstation Type DF

Type NF

Doorsneden

Plattegronden

1 Dakplaten
2 Wanden
3 Monoliet gestorte kelder
4 Deuren (variabele uitvoeringen)
5 Ventilatieroosters
6 Luchttoevoerschacht
7 Variabele indeling
8 Systeem-/Computervloer (alternatief)
9 Daktypen
 ■    Type DF (met overstek)
 ■    Type NF (zonder overstek)


