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Altaan Beton nv, Dilsen Stokkem
Beyaert Construct nv, Deerlijk
B&R Bouw en Renovatie nv, Rekkem
Deba nv, Nevele
Delaere Weighing Systems, Deerlijk
Deraedt bvba, Drongen
Duffeleer beton nv, Geraardsbergen
Gubbels nv, Maasmechelen
Himpe nv, Loppem
Juma beton nv, Balen
Juri nv, Zele
Klaps nv, Neeroeteren
Lemaire betons sa, Ottignies
Marmorith nv, Houthalen-Helchteren
Mevaco nv, Aalter
Newcon nv, Torhout
Olivier betonfabriek bvba, Roeselare
Prefabco nv, Lommel
Romel nv, Izegem
Rutsaert F., Ruiselede
Smets Building Company, Kortessem
Spriet nv, Izegem
Tanghe nv, Ichtegem
Vuylsteke Chris nv, Meulebeke
Welkenhuysen beton nv, Genk
Wybo Bouwwerken, Kortemark
Fassaert beton bv, Westdorpe (NL)
De Lange beton bv, Waalwijk (NL)
Tommasini sa, Aulnoye-Aymeries (F)
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PREFAB: productassortiment
Maatwerk prefabmallen

Standaard prefabmallen
TYPE

Batterij

MAL

Werfbatterij
Spindelbatterij
Hydrobat

Trappenmal

20 jaar know-how

Vast
Staand,
instelbaar met
monocommando

Cometal legt u 20 jaar expertise voor in het ontwikkelen
en permanent verbeteren van mechanische en hydraulische
prefabmallen. Naast de productie van standaardmallen heeft
Cometal zich toegelegd op gespecialiseerd maatwerk voor
unieke prefabprojecten.

Mechanische
bediening

Hydraulische
bediening

Speciale kolombekistingen
Andere toepassingen:
● electrocabines
● puttenbekisting
● garages
● wandenbatterij
● kantelbatterij
®
● lego-blok (vb Masterbloc , Evergreen,…)
● …

Bekistingspanelen NIEU
W!
als prefabtoepassing
Bent u op zoek naar een ultra snelle en flexibele prefaboplossing?
Cometal weet raad!
In synergie met de verhuuractiviteit van bekistingspanelen verhuurt
Cometal de Bimet-panelen als prefabtoepassing. De Bimetpanelen met stalen kader en een 5mm dikke staalplaat als contactoppervlak zijn vlot inzetbaar voor diverse prefabtoepassingen,
bijvoorbeeld als prefabtafel of als balkbekisting.

Liggend,
instelbaar met
monocommando
Tafel

Kiptafel
Triltafel
Kip & triltafel

Marmorith nv - Mal voor prefabkolom - Gerechtsgebouw Antwerpen.

Cometal denkt met u mee!
In de conceptfase analyseert onze technisch adviseur samen met
onze studiedienst de wensen en behoeften van de klant. Bijzondere
aandacht gaat naar de integratie van de prefabtoepassing in de
bestaande activiteit van de opdrachtgever. Vervolgens wordt de
functionaliteit van het systeem gemaximaliseerd met nadruk op
duurzaamheid en een polyvalente inzetbaarheid.

Deba nv Ciney
Mal hoogspanningscabine.

Direct Blok Gubbels nv
Betonblokmal.

Innovatie in functie van rendement
Producttechnisch is elk prefabproject een uniek staaltje van
innovatieve productontwikkeling.
Hoogwaardige componenten garanderen duurzame machines
met een betrouwbare werking en een lange levensduur.
Uitgekiende ontkistingstechnieken resulteren in zeer korte
omsteltijden.
Mechanische, hydraulische of automatische bediening op
maat van de klant. U kan rekenen op klantgericht vakmanschap in functie van uw rendement.

Romel - Trappenmal.
Cordeel Temse - Trapeziumvormige kolomprefab - Universiteit Gent.

Kiezen voor prefab?
Wie doet aan Prefab?
Niet enkel gespecialiseerde prefabbedrijven kiezen voor
Cometal NV. Ook aannemers en bouwbedrijven herkennen
de toegevoegde waarde van prefab en ondersteunen hun
bouwtechnieken met doeltreffende prefab-activiteiten.

Dienstverlening waarop u kan bouwen
Ons productieatelier garandeert u een kwalitatieve productsamenstelling en correcte levertermijnen. Onze dienst nazorg
staat steeds voor u klaar met gekwalificeerd advies omtrent
de operationele ingebruikname van uw project: optimale inzetbaarheid, praktische problemshooting, systeemuitbreidingen.
Zowel op korte als op lange termijn is uw prefabproject bij
Cometal in goede handen.

Snelle terugverdientijden
Kiezen voor prefab is kiezen voor optimalisatie. De weersonafhankelijke fabricage van betonelementen in ateliers lopen
parallel met bouwactiviteiten op de werf. Op die manier
wordt de bouwtijd verkort en bespaart u tijd én geld.
De gecontroleerde ‘in-huis’-productie draagt daarenboven bij
tot het algemene kwaliteitsniveau.
Olivier bvba - Electro-hydraulische batterij voor smeerputten.

