
DELTAPROFIEL



INNOVATIEF DELTAPROFIEL VOORKOMT 
SCHADE AAN BETONVLOEREN 

Betonvloeren in bedrijfshallen en werkplaatsen hebben 
veel te verduren. Trillingen van heftrucks, reachtrucks 
en pompwagens zetten deze vloeren onder zware 
druk. Ondanks zorgvuldig stellen en afwerken blijven 
de dilatatieprofielen een kwetsbaar punt. Scheuren en 
afbrokkeling bij voegovergangen zijn het gevolg.  
Den Hartog & Augustinus heeft een innovatieve 
oplossing voor dit probleem.

Het Deltaprofiel is een nieuw gegolfd dilatatieprofiel. 
Het zorgt door zijn unieke vorm voor een trillingsvrije 
overgang tussen de verschillende vloerdelen. Door de 
golven is er permanent contact tussen de vloer en de 
wielen van de heftrucks. Die rijden er geruisloos en 
zonder schokken overheen. Dit voorkomt schade aan  
de vloer en uw transportmiddelen. 

Doordat de twee profieldelen in het midden precies 
in elkaar vallen is het onmogelijk dat er bij eventuele 
zettingen in de vloer ongelijke overgangen ontstaan.
Kwetsbare vracht, zoals elektronica, voedingsmiddelen 
of tuinbouwproducten, wordt niet langer blootgesteld 
aan trillingen tijdens intern transport. Tegelijkertijd 
verbeteren ook de werkomstandigheden van uw 
chauffeurs. Zij kunnen veiliger en comfortabeler hun 
werk doen. 

Het Deltaprofiel is in eigen huis ontwikkeld door Den 
Hartog & Augustinus. Montage van het Deltaprofiel is 
gelijk aan het stellen van rechte dilatatieprofielen. 

Het Deltaprofiel wordt toegepast in onze eigen werken, 
maar is ook als los product te bestellen en leverbaar 
voor andere bedrijven.

HET DELTAPROFIEL VOORKOMT:

 schade aan uw industrievloer

 aantasting van de dilatatievoegen

 onderhoud van uw transportmiddelen

  beschadiging van te transporteren 

goederen

 gezondheidsklachten van uw personeel



Geen bedrijfsvloer is hetzelfde. Elke betonvloer vereist 
een eigen specifieke benadering. De samenstelling 
van het beton, wapening en afwerking verschillen per 
situatie. Den Hartog & Augustinus heeft veel ervaring 
in het leveren, storten en afwerken van betonvloeren 
voor bedrijfsmatige ruimtes. 

Den Hartog & Augustinus is een onderdeel van 
Augustinus. Dit aannemersbedrijf is in de afgelopen  
20  jaar uitgegroeid tot een toonaangevende specialist 
in het leveren van wapeningsstaal, het maken van 
funderingen, kelders, bedrijfsvloeren en de verhuur  
van betonpompen. 
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