[ KADE AFWERKING ]
Efko Beton is specialist in prefab
kademuurafwerking op maat. De
diverse oplossingen zijn geschikt
voor nieuwbouw en renovatie en
worden direct aangebracht op een
stalen damwand. Afhankelijk van
de eisen aan uitstraling,
ontwerplevensduur en bouwlocatie
biedt Efko Beton deksloven en
prefab kadeschorten in diverse
stijlvolle betonkwaliteiten.

1.
DEKSLOOF

De meest eenvoudige manier om een damwand af te werken is
door middel van een deksloof. Efko Beton produceert en levert
betonnen deksloven op maat. Omdat bij een deksloof de
(stalen) damwand nog zichtbaar blijft, wordt de deksloof
meestal afgenomen in combinatie met de kadeschorten van
Efko Beton. Deksloven zijn leverbaar in verschillende
steenkleuren en wassingen. Deksloven kunnen eveneens
dienen voor afvoer van regenwater of keerwand voor auto’s.

KOSTPRIJSNIVEAU

2.
KADEMUUR
SCHOONWERK

KOSTPRIJSNIVEAU

Kiezen voor schoonwerk kademuren is kiezen voor een strakke
en stijlvolle uitstraling. Deze oplossing kan zeer geschikt zijn
voor complexe kades waar bijvoorbeeld sprake is van diverse
rondingen. Voor ieder betonelement is dan maatwerk nodig en
Efko Beton heeft de kennis en ervaring in huis om met
dergelijke complexe uitdagingen om te gaan.

3.
KOSTPRIJSNIVEAU

KADEMUUR
STRUCTUURPRINT
Vanouds zijn de meeste kades opgemetseld en dit geeft een
historische uitstraling. Om bij renovatiewerk de uitstraling te
behouden en tegelijkertijd kosten en overlast op de
bouwlocatie te minimaliseren, zijn prefab kadeschorten een
ideale oplossing. De kademuur met structuurprint is daarbij
kostentechnisch de meest interessante oplossing, waarbij
zowel metselprint als basaltmotief mogelijk is.

4.
KADEMUUR
METSELWERK

KOSTPRIJSNIVEAU

De prefab kademuurelementen van Efko Beton zijn ook
leverbaar met traditioneel metselwerk. De kadeschorten
worden vooraf handmatig opgemetseld met de gewenste
steen. Efko Beton heeft ervaring met zowel standaard
metselwerk als met het opmetselen met basalt. Traditioneel
metselwerk geeft een authentieke uitstraling en is daarmee
uitermate geschikt voor binnenstedelijk gebied.

5.
KADEMUUR METSELWERK
SCHOONWERK
EN
DEKSLOOF
Voor een totaaloplossing kiest u voor kadeschorten
opgetrokken met traditioneel metselwerk inclusief deksloof.
Zowel kadeschort als deksloof worden prefab gemonteerd,
zodat de impact op de bouwlocatie minimaal is. Kadeschort en
deksloof worden uit één stuk geproduceerd, zodat er een zeer
hoge ontwerplevensduur wordt gerealiseerd.
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