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De onderscheidende funderingskist
De Nederlandse bouwwereld wordt de laatste jaren aan alle kanten kritisch bekeken. De
steeds scherpere (ARBO-)eisen en normen zijn de basis voor de ontwikkeling van onze
producten. Dit heeft geresulteerd in verbeterde concepten.
Met de TOPKIST is De Hoop Pekso erin geslaagd verdere verbetering aan te brengen in de
manier waarop funderingskisten geplaatst worden. Er is veel aandacht besteed aan het ver-
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minderen van de vele extra werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de kist af te schoren.

Eigenschappen
De TOPKIST is gemaakt van een uitgekiende polystyreencombinatie. De speciale persing in
de boven- en onderzijde van de wanden van de TOPKIST, in combinatie met de spanbanden,
maakt het gebruik van onder-, bovenbeugels en hout overbodig. Dit levert extra tijdwinst op
bij het plaatsen van de kist.

Uw voordeel
Met het gebruik van de TOPKIST hoeft u geen bovenbeugels en/of hout meer aan te
voeren, bevestigen, verwijderen of schoon te maken. De voorgemonteerde spanbanden
zijn om de 600 mm geplaatst. Na het plaatsen van de wapening, kunt u de spanbanden
aantrekken met behulp van de maatstrepen. Zo wordt de TOPKIST heel eenvoudig afgeschoord. Het werk met spanbanden levert een aanzienlijke tijdsbesparing op ten opzichte
van het werken met hout en beugels. Bovendien hoeven de spanbanden na het storten
niet te worden verwijderd. Het ontkisten behoort definitief tot het verleden!

Hoekverbinder
De Hoekverbinder stelt een vaste, afgeschoorde hoek samen. Deze hoek bestaat uit twee
- onder 45˚ gezaagde - hoekelementen. Hiermee ontstaat een ideaal begin voor het stellen
van de fundering. Er worden standaard vier Hoekverbinders per hoek meegeleverd.

T-Splitter
De T-Splitter is een kunststof verbindingsstuk voor het afschoren van T-Splitsingen. Deze
oplossing vervangt hout-, piket- of zandaanvulling.

Leveringsprogramma
Leveringsprogramma
Lengte:

1800 mm

Breedte:

300 – 350 – 400 – 450 en 500 mm

Hoogte:

400 – 450 en 500 mm

Voor een aantal TOPKIST afmetingen kunnen er Standaard Wapeningskorven uit voorraad
meegeleverd worden.

TOPKIST
1. Voorgemonteerde spanbanden
2. Maatvoering staat op de spanband
3. Versterkte stroken (geel)
4. Mes & groef voor een perfecte aansluiting
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Toppunten TOPKIST
• Compact en slank systeem
• Geen onder- en bovenbeugels nodig
• Extra stevig
• Hardere persing aan boven en onderzijde
• Geen hout nodig
• Niet meer ontkisten
• Tijdwinst op de bouw en in de voorbereiding!

EPS-funderingskist:
Alle EPS-funderingskisten van De Hoop Pekso hebben de
volgende voordelen:
• Extra lang (1,80m)
• Extra snel te plaatsen
• ARBO-vriendelijk
• Unieke zwaluwstaartverbinding
• Toepassing van De Hoop Pekso-kisten kan meewerken
aan een lagere EPC
• Instructie op de bouw indien gewenst
• Uit voorraad leverbaar
• Funderingskist incl. afschoring in 1x te plaatsen
Nieuwsgierig naar al onze EPS-producten?
Bekijk ze op onze webste: www.dehoop-pekso.nl
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