De Meteoor:
pasklare
oplossingen
Al meer dan honderd jaar flexibel in beton

Productgroepen De Meteoor:
Stelcon®
Esticon®
Precon®
Railcon®

Onze kennis gaat verder dan productie van
prefab betonelementen alleen. Al tijdens
de ontwerpfase denken we mee met onze
opdrachtgevers over zaken als productkeuze, het beste legbed, het ideale legplan en
niet te vergeten een goede afwatering.

Stelcon®: de beste verharding voor bedrijfsterreinen
De combinatie van eigenschappen van een Stelcon® vloer
is uniek in de wereld van de bedrijfsverharding. Een
Stelcon ® vloer is eenvoudig te leggen, weer op te nemen en
te herleggen. Zo blijft de ondergrond altijd bereikbaar, voor
bijvoorbeeld werkzaamheden aan de bekabeling. Ook het
meenemen van de Stelcon ® vloer naar een nieuwe bedrijfs
locatie is altijd mogelijk. Een bedrijfsverharding van Stelcon®
is bovendien oersterk, bestand tegen de zwaarste belasting
van bouwverkeer en kranen. Ook zware puntbelasting en
extreme weersomstandigheden vormen geen enkel pro
bleem. De vloeren zijn geschikt voor zeer uiteenlopende
industriële toepassingen.

Geavanceerde productie
De productie onderscheidt zich door een veelheid aan
geavanceerde machines en productielijnen. Zo beschikt
De Meteoor over een Abetong-langebaansysteem voor
de productie van monoliggers. Veel productiemiddelen zijn in eigen beheer of met derden ontwikkeld. Dit
geldt bijvoorbeeld voor het carrouselsysteem voor de
productie van Stelcon® platen en de Stelcon® ramenlasmachine.

Esticon®: mogelijkheden voor designverharding in
beton
Esticon ® staat voor een uniek verhardingsconcept met
design prefab betonplaten. Betonnen platen die gezien
mogen worden, uitermate geschikt voor toepassing in de
openbare ruimte. De opdrachtgever of ontwerper kan het
uiterlijk van de platen naar wens laten aanpassen:
op vorm, op de kleur van de deklaag of op het gebruik
van toeslagmateriaal. Zelfs andere materialen kunnen aan
de plaat worden toegevoegd. Wat blijft is de bekende
Stelcon ® kwaliteit. Dankzij hun afmetingen zijn de pla
ten vandalismebestendig. Groei van onkruid is door het
geringe aantal meters voeg slechts beperkt mogelijk of na
afkitten van de voegen zelfs uitgesloten.
Precon ®: agrarisch terrein wordt beter begaanbaar
Agrarische bedrijven zijn niet altijd even goed begaanbaar
en bereikbaar. Langdurige regenval kan de grond drassig
maken en landbouwmachines laten vaak diepe sporen na.
Precon ® biedt een groot aantal praktische en doeltreffende
oplossingen om de bodem rond een bedrijf te verharden.
Met goed begaanbare paden is het beter én sneller wer
ken. Mens en machine worden minder zwaar belast. Daar
naast ziet een verharding met Precon ® platen er gewoon
goed uit – een visitekaartje voor elk bedrijf.

Railcon®: totaaloplossingen voor infrastructurele
vraagstukken
Railcon ® van De Meteoor staat voor hoogwaardige pas
klare prefab betonproducten voor rail- en infraprojecten.
Voor zowel heavy- als lightrail. De Meteoor denkt ook
mee over innovatieve oplossingen. Ieder project wordt dan
ook beschouwd als uniek. Individuele wensen worden zo
mogelijk vertaald naar het standaard productenpakket.
Blijkt dat niet haalbaar, dan begint de ontwikkeling van
een nieuw concept dat via prototypes leidt tot een uniek
eindproduct of compleet systeem. Hoe dan ook, De Mete
oor denkt altijd in oplossingen.
De organisatie achter al deze succesvolle producten be
schikt over het ISO 9001-certificaat en een veelheid aan
KOMO-productcertificaten. Juist door de gestroomlijnde
organisatie en hoogwaardige productie heeft De Meteoor
zich een vooraanstaande positie verworven op het gebied
van terreinverharding voor bedrijven, de openbare ruimten
en de agrarische markt en prefab betonproducten voor
het openbaar vervoer. Met de industrie, aannemers en
handelsondernemingen als belangrijkste opdrachtgevers
biedt De Meteoor verder vele extra diensten, variërend van
onderzoek tot en met het uitvoeren van complete projec
ten. Flexibel, meedenkend en oplossingsgericht. Naast de
overal in ons land bekende betonproducten zijn dat dé
redenen om in zee te gaan met De Meteoor.

De Meteoor:
flexibel in beton
Het begint met meedenken

De Meteoor uit Rheden is ontwikkelaar,
producent en leverancier van prefab betonelementen. Het bekendste product is
de Stelcon® plaat, de nummer één op het
gebied van permanente en tijdelijke terreinverharding. Maar ook Esticon®, Precon® en
de producten van Railcon® worden dagelijks
toegepast bij projecten in heel Nederland.
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Dankzij ruim 100 jaar ervaring is De Meteoor niet alleen in staat pasklare oplossingen te leveren, maar
ook innovatieve ideeën aan te dragen. Kortom, voor het oplossen van alle verhardingsproblemen en
pasklare antwoorden op infrastructurele vraagstukken zijn (industriële) opdrachtgevers bij De Meteoor
aan het juiste adres.
De Meteoor, opgericht in 1907 en met inmiddels 160 medewerkers in dienst, biedt een compleet pro
ductenpakket. Het bedrijf is een betrouwbare gesprekspartner en geeft adviezen over productkeuze,
het beste legbed, het ideale legplan en niet te vergeten een goede afwatering. De bekendste produc
ten zijn – uiteraard – de platen van Stelcon®, maar ook met Esticon®, Precon® en Railcon® is
De Meteoor succesvol.

