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Belangrijke aanwijzingen

Bij het gebruik van onze producten dient men de 
in het land geldende wetten en voorschriften in 
acht te nemen. 

De afbeeldingen in deze brochure zijn momentop-
namen van een bouwplaats. Daarom kunnen de-
tails, vooral met betrekking tot veiligheid of cente-
ring, niet als enige oplossing beschouwd worden. 
Deze zijn onderworpen aan de risicobeoordeling 
van de ondernemer. 

Daarnaast worden computeranimaties gebruikt, 
die als representatief voor het systeem moeten 
worden opgevat. Voor een beter inzicht zijn deze 
en de getoonde detailvoorstellingen gedeeltelijk 

tot bepaalde aspecten beperkt. De in deze weer-
gaves niet getoonde veiligheidsvoorzieningen 
moeten echter wel aanwezig zijn. De getoonde  
systemen of artikelen zijn mogelijk niet in alle  
landen verkrijgbaar. 

Veiligheidsvoorschriften, zoals belastingsinforma-
tie, dienen strikt in acht te worden genomen.  
Bij wijzigingen en afwijkingen dient een aparte  
statische berekening gemaakt te worden.

Technische wijzigingen, in het belang van de  
vooruitgang, voorbehouden. Vergissingen,  
schrijf- en drukfouten voorbehouden.

Projectvoorbeelden
 22 Referentieprojecten  
  met SKYDECK

Programmaoverzicht
 26 SKYDECK systeemonderdelen

Uw contact bij PERI
 42 PERI Nederland / België
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Met als focus

De basisonderdelen van het systeem
Gebruik van slechts 4 onderdelen om snel te ontkisten

Het SKYDECK paneel
voor het standaardveld is 1,50 x 0,75 m 
groot. Het lichtgewicht aluminium frame 
is met een 9 mm dikke bekistingsplaat 
belegd.
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Met als focus

De afdeklijst
uit kunststof wordt met het 
valkopsysteem gebruikt.

De valkop
neemt de langsdrager op en wordt 
door de afdeklijst afgedekt. De valkop 
wordt met 6 cm omlaag gebracht en 
maakt snel ontkisten mogelijk.

De langsdrager
voor het standaardveld is 2,25 m lang. 
Hij vormt de ondersteuning voor 
3 panelen met elk 75 cm breedte.
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SKYDECK vloerbekisting met panelen
De bewezen lichtgewicht vloerbekisting 
met zeer korte bekistingstijden

Systeemvoordelen

De SKYDECK vloerbekisting met 
panelen maakt snel maar ook veilig 
bekisten mogelijk door een systema-
tische montagevolgorde. 
Het geringe gewicht van de panelen, 
de handige afmetingen en de prakti-
sche constructie van de onderdelen 
zorgen voor moeiteloos en ergono-
misch werken.

Passtroken worden met SKYDECK tot 
een minimum beperkt. Bovendien 
heeft SKYDECK een uitgebreid assorti-
ment aan veiligheids- en logistieke 
accessoires.

Een extra voordeel is het eenvoudige 
dwarstransport van bekistings-
materiaal, doordat het geringe aantal 
benodigde stempels voor een grotere 
bewegingsvrijheid onder de vloerbekis-
ting zorgt.

SKYDECK is ontworpen voor stan-
daardgebruik voor het realiseren van 
vloeren tot 43 cm dikte. Met de  
geringe paneelspanwijdte (75 cm) en 
eventueel een ondersteuning in het 
midden onder de langsdrager worden 
tot max. 109 cm dikke vloeren bekist. 
Het inzetbereik van SKYDECK is daar-
mee geschikt voor zowel woning- als 
utiliteitsbouw.

De systematische montagevolgorde en 
de lichtgewicht systeemonderdelen uit 
aluminium vergemakkelijken het werk. 
De mogelijkheid om snel te ontkisten 
met het valkopsysteem vermindert 
bovendien de benodigde materiaalvoor-
raad.

Krachtenbesparend werken
met lichtgewicht en gemakkelijk 
hanteerbare onderdelen

Minder materiaalvoorraad
door snel ontkisten met de  
valkop en sneller hergebruik  
van de panelen en dragers bij  
de volgende verdieping

Gemakkelijk reinigen
door de gepoedercoate panelen, 
onderdelen uit kunststof en  
afgeschuinde paneelzijdes. 

Snel bekisten
met een eenvoudige, systemati-
sche montagevolgorde en weinig 
vloerstempels 
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Krachtenbesparend werken
Zeer handzame en lichtgewicht onderdelen

Laag individueel gewicht en prakti-
sche afmetingen zijn duidelijke voor-
delen bij het dagelijkse bekistings-
werk met SKYDECK. Het geringe 
gewicht is o.a. duidelijk te merken in 
de werkprestaties.

Het zwaarste systeemonderdeel van 
SKYDECK voor de standaardmontage 
is de langsdrager met een gewicht  
van 15 kg. Daardoor kan elk SKYDECK 
onderdeel door een enkel persoon  
verplaatst worden.

Met afmetingen van slechts 150 cm x 
75 cm kunnen panelen op de bouw-
plaats gemakkelijk verplaatst worden – 
bijv. ook door deuropeningen. Tijdens 
het dragen van de panelen is de werk-
plek in de onmiddellijke omgeving altijd 
zichtbaar, daarmee vermindert de kans 
op struikelen.

Niet in het minst wordt de veiligheid bij 
het werken met SKYDECK verhoogd, 
doordat de gebruiker minder snel moe 
wordt.

De SKYDECK koppen zijn met een 
spie-snelkoppeling uitgevoerd.  
Deze kunnen zeer snel aan de  
vloerstempels bevestigd worden – 
geheel zonder tijdrovend gebruik 
van schroeven, pasbouten of spieën.

Voor het verwijderen wordt de spie 
zeer gemakkelijk ontgrendeld en de 
kop eruit genomen. Bij de diverse 
ondersteuningshoogtes kunnen  
de stempels daarom snel en vlot  
gewisseld worden.

Systeemvoordelen

Langsdrager SLT 225
Gewicht: 15 kg

De spie-snelkoppeling: valkop, kop en combikop 
worden veilig bevestigd door het op de stempel 
zetten en vergrendelen. De koppen passen op  
alle gangbare vloerstempels met een doorsnee
opening van 40 mm.

De SKYDECK kop is een alternatief als vroeg 
ontkisten niet noodzakelijk is. Hij dient ter
ondersteuning van panelen, van langs- en  
randdragers, maar ook van pashouten.

Paneel SDP 150 x 75
Gewicht: 15 kg



Door het geringe individuele  
gewicht en de praktische af-
metingen is bediening van  
SKYDECK door één persoon  
mogelijk. De greepopeningen  
vergemakkelijken het dragen  
van de panelen.
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Snel bekisten
Gemakkelijke, systematische montagevolgorde 
en weinig vloerstempels

SKYDECK biedt een eenvoudige, 
systematische montagevolgorde en 
hoge veiligheid bij het monteren. 
Steeds terugkerende stappen be-
spoedigen het werk, ook onervaren 
personeel raakt snel met de bedie-
ning vertrouwd.

Het bekisten van standaardvelden is 
met SKYDECK buitengewoon gemak-
kelijk: na het bevestigen van de langs-
drager in de valkop of kop worden de 
stempels loodrecht geplaatst, aanslui-
tend wordt het paneel erin gelegd.

Bij het inleggen worden de panelen 
door de naar buitenstaande tanden van 
de langsdrager "gevangen", waarmee 
SKYDECK al bij het inleggen van de  
panelen een hoge mate van veiligheid 
bij het werken biedt.

De SKYDECK systematiek voor een 
snelle, gemakkelijke montage
■■ Geen inmeting van de stempels
■■ Geen bepaling van dwars- en  
lengteafstanden
■■ Geen rekening houden met draag-
kracht van de bekistingsplaat, deze  
is berekend op een vloerdikte tot  
109 cm.

Met de ontkistingswagen kunnen vloeren tot  
6,65 m veilig be- en ontkist worden. De frames 
dienen tegelijkertijd als ladderopgang.

Met het PERI hefplatform kunnen ook grotere 
vloerhoogtes gemakkelijk en veilig van onderaf 
be- en ontkist worden.

Systeemvoordelen
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Systeemvoordelen

Dankzij de SKYDECK langsdragers 
zijn voor standaardtoepassingen 
slechts 0,29 stempels per m² vloer-
oppervlak nodig.

Bij het SKYDECK systeem draagt een 
vloerstempel een veldoppervlak tot 
3,45 m². Dit bespaart materiaal en  
arbeidstijd.

Bovendien zorgt de grote stempelaf-
stand voor een comfortabele
werkruimte onder de vloerbekisting. 
Dit vergemakkelijkt het transport van 
bekistingsmateriaal en de opslag van 
het bouwmateriaal.

Door de naar buitenstaande tanden 
van de langsdrager wordt het paneel 
tegen wegglijden in de lengte- of 
dwarsrichting beveiligd. Tegelijkertijd 
richten ze de dragers uit. Dit zorgt 
voor snelheid en veiligheid bij het 
bekisten.

De doorsnede door de langsdrager laat het zien: 
de tanden aan de langsdrager beveiligen de 
positie van de panelen.

Het aanzicht van de langsdrager: de langsdrager is 
vast en beveiligd tegen omkantelen aan de valkop 
of kop gehangen.

1,50 m

3,45 m2

2,
30

 m
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Minder materiaalvoorraad
Snel ontkisten met de valkop en sneller hergebruik
van de panelen en dragers bij de volgende verdieping

De valkop maakt snel ontkisten mo-
gelijk, zodat de panelen en langsdra-
gers zeer snel beschikbaar zijn voor 
een volgende betonstort.

Afhankelijk van de vloerdikte en de 
betondruksterkte kan al na één dag 
ontkist worden. Daarvoor wordt de val-
kop zeer eenvoudig met een hamerslag 
ontgrendeld, de bekisting zakt daarbij 
met 6 cm. Langsdragers en panelen 
kunnen daarna ontkist worden. In het 
veldbereik blijven slechts de stempel 
met de valkoppen en afdeklijsten 
staan. De stempels aan het rand- of 
pasbereik kunnen eveneens verwijderd 
worden.

Het snel ontkisten beperkt de ma-
teriaalvoorraad op de bouwplaats, aan-
gezien veel systeemonderdelen sneller 
voor de volgende stort te gebruiken 
zijn. Bovendien kan ook het werken op 
de bouwplaats versneld worden, bijv. 
door vroegtijdig ontkisten bij slecht 
weer of beschikbare capaciteit.

Gemakkelijk snel ontkisten: met één hamerslag zakt de bekisting met 6 cm. 
Na het zakken van de valkoppen wordt eerst het middelste paneel ontkist, 
daarna volgen de aangrenzende panelen.

Systeemvoordelen

Aanzicht langsdrager in bekiste toestand: de  
panelen en de afdeklijsten vormen de onderzijde 
van het betondek.

Aanzicht met ontkiste valkop: de afdeklijsten en 
valkoppen met stempels blijven staan, panelen  
en dragers worden ontkist.
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Systeemvoordelen

Na het snel ontkisten blijven alleen de stempels met valkop en de afdeklijsten 
staan. SKYDECK panelen en dragers zijn vrij voor gebruik bij de volgende stort.

De bekistingsopbouw ter plaatse
van de valkop in het standaardveld.

De bekistingsopbouw ter plaatse
van de ingesprongen kop aan de wandaansluiting. 

Een belangrijk gebruiksvoordeel
De uitschuiflengte van de stempels 
blijft gelijk – maakt niet uit of in het 
standaardveld met valkop of aan de 
wandaansluiting met ingesprongen  
kop gewerkt wordt.
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Gemakkelijk reinigen
Gepoedergecoate panelen, onderdelen 
uit kunststof en afgeschuinde paneelzijdes

Het SKYDECK vloerbekistings-
systeem is in alle opzichten ont-
worpen om de reinigingskosten tot 
een minimum te beperken. Dit zorgt 
voor meer tijdsbesparing.

De SKYDECK langsdragers en de 
panelen hebben druipranden en zelf-
drainerende paneelranden Daardoor 
blijven de zijvlakken van de panelen  
beduidend schoner dan bij andere  
systemen, waarbij de panelen over de 
gehele hoogte van het frameprofiel 
over elkaar liggen.

Vooral wanneer het valkopsysteem 
wordt gebruikt en vroeg wordt ontkist, 
blijven de reinigingskosten tot een 
minimum beperkt. Want op dat mo-
ment hecht de beton bijna niet aan de 
systeemonderdelen Bovendien is de 
langsdrager voorzien van een poeder-
coating en is de tandenlijst van kunst-
stof gemaakt. Ook dat voorkomt dat 
betonresten aan de panelen hechten 
en uitharden.

De SKYDECK langsdrager is voorzien van een  
poedercoating, de tandenlijst is gemaakt uit  
kunststof. Dit voorkomt het aanhechten van beton 
en beperkt de reinigingskosten tot een minimum.

De SKYDECK langsdrager ligt gedurende het
betonstorten beschut onder de SKYDECK  
panelen.

Panelen en langsdrager zijn met druipranden  
uitgevoerd. Dit zorgt voor een geringe vervuiling 
aan de zijvlakken van de panelen.

Systeemvoordelen
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De hoogste productkwaliteit
voor een bijzonder lange levensduur

Systeemvoordelen

De hoge productkwaliteit van PERI 
zorgt voor de stevigheid van de  
onderdelen en een lange levensduur. 
Alle processen, van inkoop tot  
levering, zijn onderworpen aan een 
continue kwaliteitsborging.

Dit begint bij PERI al bij de zorgvuldige 
selectie van materialen en het inkoop-
proces. Bij de productie van PERI 
systeemonderdelen fabriceren speciaal 
opgeleide medewerkers met de 
modernste productietechnieken 
systeemonderdelen van de beste 
kwaliteit.

PERI heeft met name vele jaren erva-
ring in de verwerking van aluminium en 
in het aanbrengen van poedercoating. 
Dit alles garandeert uitstekende pro-
ductieresultaten en stevige systeem-
onderdelen, die goed bestand zijn  
tegen de zware omstandigheden op  
de bouwplaats.
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Veiligheid rondom
In elke situatie veilig en snel werken

Aan open randen van het gebouw 
zorgt het SKYDECK platform voor 
veilig werken. Deze is meteen na het 
plaatsen tegen kantelen en verschui-
ven beveiligd.

Het inklapbare platform is ontworpen 
voor een belasting tot 150 kg/m².  
Als ondersteuning voor het platform 
dient de randdrager SLT 375; deze  
consoledrager is met een ketting af te 
spannen. Een zeer bijzonder voordeel: 
aan de rand van het gebouw bespaart 
het gebruik van het SKYDECK platform 
een valbeveiliging in de onderliggende 
verdieping.

Vanaf de dag na het storten van de vloer kan het 
SKYDECK platform als valbeveiliging voor het  
werken aan kolommen en borstweringen worden 
gebruikt - dit bespaart materiaal, arbeidskosten  
en bouwtijd.

Systeemvoordelen

Geen valsteiger 
vereist

SKYDECK
platform

Randdrager 
SLT 375

Spanoog SAO

Spanketting met 
spankettingslot 
M12
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Systeemvoordelen

Voor montage van een valbevei-
liging aan de rand omvat het  
SKYDECK assortiment leuningunits, 
die dwars op de langsdragers  
gemonteerd worden.

De SKYDECK eindleuningen met een 
breedte van 75 cm of 150 cm beveili-
gen tegen vallen aan de voorzijde van 
de SKYDECK. De leuningunits kunnen 
zeer gemakkelijk op de langsdrager 
worden bevestigd – zonder bijkomende 
bevestigingsmiddelen. Door een  
vernuftig mechanisme vergrendelt  
de leuning automatisch.

Als alternatief kunnen de open  
kanten van een betonstort met  
leuninghouder en leuningstaander 
beveiligd worden.

De leuninghouders kunnen vooruitlo-
pend tussen de panelen gemonteerd 
worden. Samen met leuningstaander 
en zijleuningen wordt op deze manier 
de valbeveiling aan de gestorte delen 
bevestigd.

De complete leuningunit kan met één hand snel 
en veilig gemonteerd worden – er zijn geen extra 
onderdelen of gereedschap nodig.

Leuninghouder SGH

Leuningstaander SGP

Bescherming van de rand van de stortfase in 
bovenaanzicht

Bescherming van de rand van de stortfase in 
zijaanzicht
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Systeemoverzicht

SKYDECK in een oogopslag
Standaardtoepassingen, uitvoeringsdetails
en logistiek toebehoren
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Systeemoverzicht

Het vloerbekistingssysteem 
SKYDECK biedt efficiënte op-
lossingen voor alle benodigde 
standaardtoepassingen.

Het maakt niet uit of binnen het 
vloeroppervlak rechte of schuin 
verlopende passtroken gesloten 
of met stempels bekist moeten 
worden – SKYDECK biedt met 
een gering aantal extra systeem-
onderdelen een praktische en 
snelle oplossing voor elke situatie 
Indien nodig kan zelfs de richting 
van de panelen met 90° gedraaid 
worden. Het systeem omvat ook 
de benodigde accessoires voor 
veilig werken in elke situatie.  
Niet in de laatste plaats zorgen 
de passende pallets voor plaats-
besparende opslag en veilig 
transport.
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Koppen voor richtingsverandering van de langsdragers en panelen

Koppen voor SKYDECK, sluiten van passtroken

Standaardtoepassingen

Standaardkop

De combikop SCK ondersteunt langsdragers, 
panelen, randdragers en pashouten. Deze 
wordt voor lengte- en breedte-aanpassingen 
tot 25 cm gebruikt.

De valkop ondersteunt de langsdrager en de 
afdeklijst of bekistingsplaat. De kop kan ten 
behoeve van het snel ontkisten met 6 cm 
omlaag gebracht worden.

De draaivalkop maakt de verandering  
van richting van de langsdrager in het  
standaardsysteem mogelijk.

De draaikop dient voor de loodrechte  
verandering van richting van de langsdrager  
bij het standaardsysteem met kop.

De kop wordt gebruikt om panelen,  
langsdragers, randdragers en pashouten  
direct te ondersteunen. 

Voor de verandering van de richting 
van de langsdrager omvat het pro-
gramma twee verschillende koppen. 
Met deze koppen kan de richting 
van de panelen met 90° gewijzigd 
worden. Dit biedt meer flexibiliteit 
voor de aanpassing van de vloerbe-
kisting bij meer gecompliceerde  
vormen.

Bij SKYDECK zijn 3 koppen voor ver-
schillende gebruiksmogelijkheden 
beschikbaar: naast de valkop zijn 
een eenvoudige kop en een combi-
kop beschikbaar. Alle koppen heb-
ben een praktische spie-snelkoppe-
ling en passen op stempels met een 
doorsnee opening van 38 mm tot 
40 mm.
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Aanpassingen bij schuine wanden

Standaardtoepassingen

SKYDECK levert een rechte bekis-
tingslijn op, dat vergemakkelijkt de 
aanpassing van de randen. Zowel 
rechte als schuine paszones aan de 
vloerrand en zones met balken of 
kolommen kunnen snel worden  
gesloten.

Lengte- en breedteaanpassingen 
gebeuren, waar mogelijk, met 
systeemonderdelen. De overige, 
minimale aanpassingen worden  
met pasplaten gedicht.

Lengte- en breedteaanpassingen ter plaatse van wanden

Voor aanpassingen aan schuine 
wanden zijn er driehoekframes in 
verschillende afmetingen verkrijg-
baar. Deze worden door de  
langsdrager, kop of combikop en 
eindsteun ondersteund. Aan de 
wandzijde wordt een drageronder-
steuning geplaatst, de vlakken wor-
den dan met een pasplaat gesloten.

De eindsteun wordt aan de valkop gehangen 
en is de passende oplossing voor de overgang 
naar de pasplaat.

Passtrooklengte L

Voorbeeld
Breedte-aanpassing

Voorbeeld
Lengte-aanpassing

max. 1,50 m



20

Bekisten rondom kolommen, logistiek toebehoren

Standaardtoepassingen

Bekisten rondom kolommen

Voor het bekisten rondom oplopen-
de kolommen kunnen panelen  
weggelaten worden. Voor het  
sluiten van passtroken gebruikt  
men randdragers en pashouten.

Wordt een enkel paneel uitge-
spaard, dan bedraagt de maximale 
kolommaat 55 cm x 138 cm. De 
randdragers met 150 cm of 75 cm 
lengte kunnen dan in de lengte of 
dwars aan het aangrenzende paneel 
geplaatst worden en binnen een pa-
neelveld naar wens worden gelegd.

Voor grotere kolomafmetingen tot 
138 cm x 142 cm kunnen maximaal 
3 panelen bespaard worden en met 
systeemonderdelen en pasplaten 
gesloten worden.

Voor lengte- en breedte-aanpassingen en het  
bekisten rondom kolommen worden SKYDECK 
randdragers gebruikt. Deze worden met een  
21 mm dikke bekistingsplaat bekleed.

Voor het bekisten rondom kolommen wordt  
de SKYDECK randdrager SRT 150 of SRT 75 
gebruikt.

Als de randdragers in de lengte en ook dwars  
gebruikt worden, dan moet ze gedraaid worden 
gemonteerd.
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Standaardtoepassingen

De SKYDECK pallets zorgen voor 
een geordende opslag en voor een 
gemakkelijk en vooral veilig trans-
port van de panelen. Ze kunnen  
met de kraan omgezet of met een 
palletwagen verplaatst worden:
bovendien zijn ze geschikt voor het 
gebruik met een heftruck. Voor extra 
ruimtebesparing zijn de pallets  
stapelbaar. De galvanisatie maakt  
de pallets zeer sterk voor de harde 
dagelijkse werkelijkheid op de bouw.

 SKYDECK logistiek toebehoren

In de grote pallet kunnen 48 SKYDECK pane-
len ruimtebesparend gestapeld en vervoerd 
worden, dit komt overeen met een oppervlak 
van 54 m².

In het SKYDECK pallets kunnen 14 panelen 
van 150 cm x 75 cm gestapeld worden. Voor 
het vervoer wordt een palletwagen gebruikt.

Ook voor de PERI vloerstempels zijn  
passende pallets te verkrijgen, er kunnen  
bijv. 25 MULTIPROP stempels in een pallet.

Voor de SKYDECK leuningunits zijn stapelbare
pallets beschikbaar, deze bieden plaats aan 10 
leuningen.
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Projectvoorbeelden

SKYDECK in het gebruik
Referentieprojecten met de vloerbekisting met panelen

MainTor Porta, Frankfurt am Main, Duitsland

De MainTor Porta verbindt het bankkwartier en de oude binnenstad in het nabije 
centrum van Main, kantoren en dakterrassen bieden een overweldigend uitzicht. 
De krappe ruimte in de binnenstad bracht bijzondere logistieke eisen bij de  
bouwuitvoering met zich mee, bovendien was ook de kraancapaciteit zeer  
beperkt. Om snel de hoogte in te bouwen, kon passende PERI klimtechniek  
met het CB 240 klimsysteem en de TRIO paneelbekisting het bouwverloop  
vergemakkelijken. Daarna zorgde de SKYDECK vloerbekisting met panelen voor 
snelle bekistingstijden bij de vervaardiging van de verdiepingsvloeren.
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Projectvoorbeelden

SKYDECK heeft zich al gedu-
rende vele jaren op ontelbare 
bouwplaatsen bewezen. Zowel 
in woning- en utiliteitsbouw, 
maar ook in de industriebouw 
overtuigt het systeem met  
korte bekistingstijden.
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Projectvoorbeelden

Tijd besparen met SKYDECK en MAXIMO Hoge veiligheid ook aan de vloerrand Ovaalvormige vloeroppervlakken met
standaardonderdelen

Woon- en bedrijfspand aan de  
Nordbahnhof, Wenen, Oostenrijk

Op de plek van het voormalige Weense 
Station Noord werden twee 8 verdie-
pingen tellende woongebouwen met in 
totaal 91 wooneenheden gerealiseerd. 
Voor de wanden en de onderzijdes van 
de balkons moest voldaan worden aan 
bijzonder hoge eisen aan het zichtbe-
ton, bovendien was ook de bouwtijd 
voor de ruwbouw met 10 maanden 
zeer krap bemeten.

Door het gebruik van de MAXIMO pa-
neelbekisting en de SKYDECK vloerbe-
kisting met panelen konden de wanden 
en vloeren snel bekist worden; in com-
binatie met een goed doordacht stort-
plan bleef daardoor ook de benodigde 
materiaalvoorraad overzichtelijk. Bij het 
bekisten van de verdiepingsvloeren 
met SKYDECK vergemakkelijkten met 
name de repeterende montagevolgor-
de en de eenvoudige handling het be- 
en ontkistingsproces.

De Rotterdam, Rotterdam, 
Nederland

Het hoogbouwcomplex met een hoog-
te van 150 m bestaat uit drie dicht bij 
elkaar staande en met elkaar verbon-
den kantoor-, hotel- en woontorens. 
Halverwege het gebouw liet de Rotter-
damse architect Rem Koolhaas de 
vloeren in de westelijke en noordelijke 
richting verspringen. Daardoor kragen 
de verdiepingen vanaf 86 m hoogte 
deels bijna 9 m uit.

De vloeren in de toren konden dankzij 
SKYDECK zonder kraan bekist worden, 
vooral het ontkisten met de hand 
maakte snel werken mogelijk. Het 
bouwplaatsteam had daardoor slechts 
8 dagen nodig voor een complete  
verdieping. Bij de sokkelverdiepingen 
zorgden de uitkragende langsdragers 
en het SKYDECK platform voor een 
hoge veiligheid aan de vloerrand. Op 
grotere ondersteuningshoogtes over 
meerdere verdiepingen combineerde 
het bouwplaatsteam de SKYDECK met 
de MULTIPROP torens.

Warsaw Spire, Warschau,
Polen

De 220 m hoge, getailleerde kantoor-
toren met een ovalen vorm wordt door 
twee – elk 55 meter hoog – gebouwen 
geflankeerd. Uitgangspunt van de PERI 
bekistingsoplossing was zowel om te-
gemoet te komen aan de eisen van de 
complexe bouwvorm alsmede aan het 
in acht nemen van de krap bemeten 
bouwtijd, waarbij een weekcyclus per 
verdieping nodig was.

Voor de verdiepingsvloeren van de kan-
toortoren werd de SKYDECK vloerbe-
kisting met panelen gebruikt, die met 
standaardonderdelen aan de ovalen 
vorm werd aangepast. Dankzij de val-
kop en de mogelijkheid om snel te ont-
kisten werd bovendien de benodigde 
materiaalvoorraad aan panelen en 
langsdragers verminderd.

SKYDECK in het gebruik
Referentieprojecten met de vloerbekisting met panelen
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Projectvoorbeelden

200.000 m² verdiepingsvloeren gevormd SKYDECK en MAXIMO laten een hoog tempo toe Efficiënte totaaloplossing met 
competente dienstverlening

Appartementencomplex „Villanova“,  
Wenen – Schwechat, Oostenrijk

De naam "Villanova" staat voor het  
Italiaanse levensgevoel, dat door het 
nieuwe wooncomplex aan het – nabij 
het centrum gelegen – Alanovaplein 
wordt uitgedragen. Vier moderne 
woonblokken met elk 5 bovenverdie-
pingen herbergen in totaal ongeveer 
100 woningen. Met gebruik van de 
MAXIMO panelen – en de SKYDECK 
vloerbekisting kon de ruwbouw in 
slechts 12 maanden bouwtijd afgerond 
worden.

Voor een groot deel van de wanden 
werd de MAXIMO paneelbekisting  
gebruikt. De eenzijdig bedienbare  
ankertechniek, het aantal verminderde 
centerposities en het wegvallen van de 
afstandhouders en conussen bespaar-
den vanaf het begin af aan waardevolle 
bouwtijd. In lijn met de MAXIMO  
tijdscyclus werden met behulp van  
de SKYDECK ook de vloeren snel en 
efficiënt bekist. Vooral de logische, 
zichzelf uitwijzende montagevolgorde 
en de vanwege de lichtgewicht  
onderdelen gemakkelijke handling  
reduceerden de bekistingstijden.

ADAC Centrale, München,  
Duitsland

De ADAC – Europa's grootste automo-
bielclub – realiseerde in München een 
nieuw hoofdkantoor. Het imposante 
gebouwencomplex bestaat uit een 5 
verdiepingen tellende sokkel, die gol-
vend gebogen, een grote binnenplaats 
omringd. Daarboven verheft zich een 
kantoortoren met 18 verdiepingen en 
afgeronde hoeken. Voor de wanden tot 
14 m hoogte werd de TRIO paneelbe-
kisting ingezet.

De verdiepingsvloeren van de sokkel 
werden met standaard- en op maat ge-
maakte tafels alsook met MULTIFLEX 
drager-vloerbekisting bekist. Bij de  
toren werd de SKYDECK vloerbekisting 
gebruikt – omgeven door de RCS  
gevelbescherming, die de drie boven-
ste verdiepingen veilig omhulde.  
Als noodondersteuning dienden de 
MULTIPROP aluminium vloerstempels. 
Door de hoge draagkracht van de  
MULTIPROP behoefden er slechts wei-
nig stempels gemonteerd te worden. 
In combinatie met het lage gewicht 
leidde dit tot enorme tijdbesparing.

Sasol kantoorgebouw, 
 Johannesburg, Zuid-Afrika

De nieuwe firmazetel van het internati-
onaal opererende aardolie- en chemie-
concern Sasol beschikt over in totaal  
17 verdiepingen met een totaal van 
200.000 m² bruto-vloeroppervlak. 
Een uitzonderlijke glasgevel omhult het 
futuristisch aandoende gebouw.

Het ca. 200.000 m² vloeroppervlak liet 
zich met de SKYDECK vloerbekisting in 
snelle stortcycli betonneren. 
Zelfs bij deze veeleisende geometrie 
konden door de systematische monta-
gevolgorde en het lage gewicht van  
de panelen tijd en kosten bespaard 
worden. 
Bovendien boden de SKYDECK plat-
forms veilige werkomstandigheden aan 
de vloerrand. Zelfs de passtroken aan 
de deels schuinstaande kolommen 
werden met de systeemonderdelen 
gedicht. In de omgeving van de spitse 
hoeken van het gebouw werden pro-
jectspecifiek geplande bekistingstafels 
gebruikt.
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 Art. nr. Gew. kg

061100  15,600 Langsdrager SLT 225
voor standaardvelden.

2250

450375375450

82 266

12

24
0

300 300

061160  25,700 Langsdrager SLT 375
voor uitkragingen.

3750

24
0

1042 1042

450 750 375 375 750 450

82 266

12

300 300

061000
061011
061020
061010
061013
061030

 15,500
 11,700
  9,780
  8,560
  6,350
  5,250

Panelen SDP
Paneel SDP 150 x 75
Paneel SDP 150 x 50
Paneel SDP 150 x 37,5
Paneel SDP 75 x 75
Paneel SDP 75 x 50
Paneel SDP 75 x 37,5
Paneel met bekistingsplaat 9 mm.

 L B 
 1500 750 
 1500 500 
 1500 375 
 750 750 
 750 500 
 750 375 

L

B
99

21 12
0
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 Art. nr. Gew. kg

061045
061046

  5,740
  2,720

Randdragers SRT-2
Randdrager SRT-2 150
Randdrager SRT-2 75
Voor lengte- en breedte-aanpassingen en het 
bekisten rondom kolommen. 
Voor passtroken met bekistingsplaat 21 mm.

1500 / 750

49
1488 / 738

98

061026
061027
061024
061038

  1,580
  0,794
  0,524
  0,400

Afdeklijsten SAL
Afdeklijst SAL 150
Afdeklijst SAL 75
Afdeklijst SAL 50
Afdeklijst SAL 37,5
Afdeklijsten uit kunststof voor bekistingsplaat 
21 mm. Voor gebruik met valkop SFK.

 L   
 1500   
 750   
 500   
 375   

53

L

78

22

061110   9,690 Langsdrager SLT 150
voor paszones.

1500

19
0

1120

12

80

190 190
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061180   5,340 Combikop SCK
Met spie-snelkoppeling. Ondersteunt langs-
dragers, panelen, randdragers en pashout.

305

25
0

25
9

16
1

50

061200   3,860 Kop SSK
Met spie-snelkoppeling. Ondersteunt panelen, 
langsdragers, randdragers en pashout.

16
1

50
26

0

25
0

061210   6,180 Valkop SFK
Met spie-snelkoppeling. Ondersteunt zowel de 
langsdrager als de afdeklijst of bekistingsplaat 
Ontkistingshoogte 6 cm. 
Voor bekistingsplaat 21mm.

40

25
8

250

39
0

54
9

60
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061051   5,250 Wandhouder SWH-2
Voor de horizontale verankering aan de wand. 
Aan elke tweede drager of paneel bevestigen.

202 100

14
90

11
02

061021
061022

  8,660
  5,350

Driehoekramen SDR
Driehoekraam SDR 150 x 75
Driehoekraam SDR 75 x 75
Voor passtroken aan schuine wanden. 
Voor passtroken met bekistingsplaat 21 mm.

061049
061036

  3,350
  5,020

Pashouten SPH
Pashout SPH 150
Pashout SPH 225
Voor passtroken met bekistingsplaat 21 mm.

1500 / 2250

49

98
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 Art. nr. Gew. kg

061052   2,590 Tafelverbinder STV
Voor de montage van SKYDECK bekistingstafels. 
Maakt de bevestiging van tussenstempels aan de 
langsdrager mogelijk.

330

70

86

061280   0,778 Paneelspieklem SPKK
Bevestigt het paneel op de langsdrager.

11
6

116 80

061290   0,133 Paneelklem SPK
Bevestigt het paneel op de langsdrager.

12
1

50 33

061023   2,140 Eindsteun SSL
Voor de overgang naar de pasplaat. 
Wordt aan de valkop SFK gehangen.

16
010

2

86165
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061060 108,000 Platform SDB 150
Werk- en hangsteiger. Steigerbreedte 1,30 m. 
Met 39 mm dikke vloerdelen en uitklapbare 
leuning.

Technische gegevens
Toegestane belasting 150 kg/m²

1490 1433

12
20

1288

10
06

123633  12,100 Afspaneenheid SD

3855

15
6

80

061310   0,996 Spanoog SAO
Voor het afspannen van uitkragende langsdragers.

Technische gegevens
Toegestane trekkracht 3,0 kN.

143

62

12
5

70

061300   2,240 Bekistingshulp SSH
Voor bekisten met SKYDECK. 
Verstelbaar in een 7,5 cm-raster.

2325  -  3750
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 Art. nr. Gew. kg

061250   4,760 Leuninghouder SGH, aluminium
Voor montage van een valbeveiliging bij SKYDECK.

Technische gegevens
Maximale invloedsbreedte 1,55 m.

1500

24
5 36

830
0

5

30
0

1640

061260   6,150
Toebehoren
Leuningstaander SGP

061062 185,000 Platform SDB 300
Werk- en hangsteiger. Steigerbreedte 1,30 m. 
Met 39 mm dikke steigerplanken en uitklapbare 
leuning.

Technische gegevens
Max. toegestane belasting 150 kg/m²

2990

061061 153,000 Platform SDB 225
Werk- en hangsteiger. Steigerbreedte 1,30 m. 
Met 39 mm dikke steigerplanken en uitklapbare 
leuning.

Technische gegevens
Max. toegestane belasting 150 kg/m²

2240
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124777   0,210 Ankerschroef PERI 14/20 x 130
Voor de tijdelijke bevestiging aan onderdelen van 
gewapend beton.

Belangrijk
PERI specificatie volgen! Boorgat Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

028100   1,830 Voetplaat voor RS
Voor de montage van stelschoren RS.

Compleet met
1 st. 018050 pasbout Ø 16 x 65/86, verz.
1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.

150 90 10
85

Ø21

Ø13

065074   0,450 Spankettingslot 3,0 kN, M12 Technische gegevens
Toegestane trekkracht 3,0 kN.

min 220     max 300

16

065073   1,370 Spanketting 3,0 kN, L = 2,5 m Technische gegevens
Toegestane trekkracht 3,0 kN.

2500

15

061260   6,150 Leuningstaander SGP
Als valbeveiliging bij diverse systemen.

12
0

14
38

17
68

6535

43
3

43
3
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061530  82,400 Pallet SD 150 x 225, verz.
Voor het stapelen en transporteren van 48 stuks 
SKYDECK panelen 150 x 75.

Compleet met
5 st. 100707 spanband 25 x 5750 mm
Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Toegestane draagkracht 750 kg.

2310

15
50

25
0

21
10

123970   0,047 Schroefhuls PERI M16/164
Voor de tijdelijke montage van onderdelen op 
gewapend betonvloeren.

Belangrijk
Wordt na het betonstorten in de verse beton 
gedraaid.

18
9

15
5

34

23Ø

123973   0,240
Toebehoren
Bout ISO 4017 M16 x 130-8.8, verz.
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061520 403,000 Omzethaak SKYDECK SUG, verz.
Voor het verplaatsen van SKYDECK 
bekistingstafels.

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Toegestane draagkracht 1,0 t.

32
40

14
29

28
00

3900 1224

061510 105,000 Palletwagen 1800 mm
Voor het verplaatsen van pallets en boxen.

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Vorklengte 1800 mm, vorkbreedte 550 mm, 
hefbereik 115 mm.
Toegestane draagkracht 2,0 t.

.

061500  76,700 Pallet SD 150 x 75, verz.
Voor het stapelen en transporteren van 
14 stuks SKYDECK panelen 150 x 75.

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Toegestane draagkracht 1,0 t.

17
20

19
73

1630 760

6401510
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035500  72,800 Ontkistingswagen aluminium

Verrijdbare werksteiger. In hoogte verstelbaar in 
een 25-cm raster. Platformhoogte max. 2,00 m.

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Toegestane belasting 100 kg/m².

1800 750

30
35



SKYDECK vloerbekisting met panelen

37

 Art. nr. Gew. kg
102031 363,000 Ontkistingswagen ASW 465, compleet

Verrijdbare werksteiger. In hoogte verstelbaar in 
een 30-cm raster. Platformhoogte max. 4,65 m.
 
Verpakt in: 
stapelpallet USP 104, art. nr. 100678, met  
spanband 25 x 5740, art. nr. 100707 (1 st.) en  
steigerbuis L = 1000, art. nr. 100706 (6 st.)

Compleet met
1 st. 102025 opvouwbare unit 160/190 ASW
6 st. 102035 verticaal raam 70/ 90 ASW
6 st. 102034 verticaal raam70/120 ASW
2 st. 102026 valluik 190 ASW
1 st. 102030 plint 70/190 ASW
4 st. 102027 dubbele leuning190 ASW
3 st. 102028 diagonaal stempel 210 ASW
2 st. 102029 horizontaal stempel 190 ASW
12 st. 102807 ballast 10 kg ASW
2 st. 103040 zijdeel ASW compleet
1 st. 102587 middendeel ASW VZ.
Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Toegestane belasting 100 kg/m².

2360 1100

11
50

102030 102029

102028

102027

102026

102025

102035

102034

100678102807
102587

103040
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 Art. nr. Gew. kg

126630 123,000 Pallet voor leuningunit SD 75
Voor het stapelen en transporteren 
van 10 st. SKYDECK leuningunits SD 75

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Toegestane draagkracht 150 kg.

1995 1030

10
0 10

38

2115

75
0

1150

118331
118323

 13,500
 18,000

Leuningunits SD
Leuningunit SD 75
Leuningunit SD 150
Voor montage van een valbeveiliging aan de rand 
van een stortfase bij SKYDECK. Montage in een 
rechte hoek op de langsdragers.

750 / 1500 343

15
37
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127620   6,790 Draaivalkop SDFK
Voor loodrechte richtingsverandering van de
langsdrager SLT bij standaardsysteem met
valkop SFK.

33
4

355155

118622   4,870 Draaikop SDSK
Voor loodrechte richtingsverandering van de 
langsdrager SLT bij standaardsysteem met 
kop SSK.

266

12
9

250

126580 134,000 Pallet leuningunit SD 150
Voor het stapelen en transporteren 
van 10 stuks SKYDECK leuningunits SD 150.

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Toegestane draagkracht 200 kg.

17
88

10
0

1995 1030 15
00

2115 1150
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114755 555,000 Hefverhoging 290

Voor het be- en ontkisten van SKYDECK panelen.
Compleet met
1 st. 129377 paneelhouder SD, rechts
2 st. 129378 paneelhouder SD, links
Belangrijk
Gebruiksaanwijzing volgen!
Technische gegevens
Max. platformhoogte 2,90 m;
max. werkhoogte 4,90 m. 
Spanning voor het opladen 110/220 V, 
50/60 Hz. Toegestane draagkracht 180 kg.
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PERI in België, Luxemburg en Nederland
Uw PERI adviseur per regio

PERI België – Groothertogdom Luxemburg PERI Nederland

PERI Nederland
PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH Schijndel
Tel.: 073.5 47 91 00
Fax: 073.5 49 36 51
info@peri.nl
www.peri.nl

PERI België
N.V. PERI S.A.
Klampovenweg 300
2850 Boom
Tel. +32.52.31 99 31
Fax +32.52.30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

PERI Luxemburg
PERI S.A.
2-4, Rue Edmond Reuter
L-5326 Contern, Luxemburg
Tel.: +352.26 50 24 65
Fax: +352.26 50 24 66
info@peri.lu
www.peri.lu
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CA 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri.ca

MX 
 PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
 www.peri.com.mx

PA 
 PERI Panama Inc.
 www.peri.com.pa

US 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri-usa.com

AR 
 PERI S.A.
 www.peri.com.ar

BR 
 PERI Formas e Escoramentos Ltda.
 www.peribrasil.com.br

CL 
 PERI Chile Ltda.
 www.peri.cl

CO 
 PERI S.A.S.
 www.peri.com.co

PE 
 PERI Peruana S.A.C.
 www.peri.com.pe

 
AO 
 Pericofragens, Lda.
 www.peri.pt

DZ 
 S.A.R.L. PERI
 www.peri.dz

BW 
 PERI (Proprietary) Limited
 www.peri.co.bw

EG 
 Egypt Branch Office 
 www.peri.com.eg

MA 
 PERI S.A.
 www.peri.ma

MZ 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.co.mz

NA 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.na

NG 
 PERI Nigeria Ltd.
 www.peri.ng

TN 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

TZ 
 PERI Formwork and Scaffolding Ltd
 www.peri.co.tz
 
ZA 
 PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
 www.peri.co.za

 
AE 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

AZ 
 PERI Repesentative Office
 www.peri.com.tr

HK 
 PERI (Hong Kong) Limited
 www.perihk.com

ID 
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 www.betonperkasa.com

IL 
 PERI F.E. Ltd. 
 www.peri.co.il

IN 
 PERI (India) Pvt Ltd
 www.peri.in

IR 
 PERI Pars. Ltd.
 www.peri.ir

JO 
 PERI GmbH – Jordan
 www.peri.com

JP 
 PERI Japan K.K.
 www.peri.co.jp

KR 
 PERI (Korea) Ltd.
 www.perikorea.com

KW 
 PERI Kuwait W.L.L.
 www.peri.com.kw

KZ 
 TOO PERI Kazakhstan
 www.peri.kz

LB 
 PERI Lebanon Sarl
 lebanon@peri.de

MY 
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 www.perimalaysia.com

OM 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

PH 
 PERI-Asia Philippines, INC.
 www.peri.com.ph

QA 
 PERI Qatar LLC
 www.peri.qa

SA 
 PERI Saudi Arabia Ltd.
 www.peri.com.sa

SG 
 PERI Asia Pte Ltd
 www.periasia.com

TM 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 www.peri.com.tr

TH 
 Peri (Thailand) Co., Ltd.
 www.peri.co.th

VN 
 PERI ASIA PTE LTD
 www.peri.com.vn

Noord-Amerika
 Canada

 Mexico

 Panama

 USA
 

Zuid-Amerika
 Argentinië

 Brazilië

 Chili

 Colombia

 Peru

 

Afrika
 Angola

 Algarië

 Botswana

 Egypte

 Marokko

 Mozambique

 Namibië

 Nigeria

 Tunesien

 Tanzania

 Zuid Afrika

 

Azië
 Verenigde Arabische Emiraten

 Aserbajdsjan

 Hong Kong

 Indonesië

 Israel

 Indië

 Iran

 Jordanië

 Japan

 Korea

 Koeweit

 Kasakhstan

 Libanon

 Maleisië

 Oman

 Filipijnen

 Qatar

 Saudi Arabië

 Singapore

 Turkmenistan

 Thailand

 Vietnam
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AU 
 PERI Australia Pty. Ltd.
 www.periaus.com.au

NZ 
 PERI Australia Pty. Limited
 www.peri.co.nz

 
AL 
 PERI Kalıp ve İskeleleri 
 www.peri.com.tr

AT 
 PERI Ges.mbH
 www.peri.at

BA 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

BE 
 N.V. PERI S.A.
 www.peri.be

BG 
 PERI Bulgaria EOOD
 www.peri.bg

BY 
 IOOO PERI
 www.peri.by

CH 
 PERI AG
 www.peri.ch

CZ 
 PERI spol. s r.o.
 www.peri.cz

DE 
 PERI GmbH
 www.peri.de

DK 
 PERI Danmark A/S
 www.peri.dk

EE 
 PERI AS
 www.peri.ee

ES 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

FI 
 PERI Suomi Ltd. Oy
 www.perisuomi.fi

FR 
 PERI S.A.S.
 www.peri.fr

GB  
 PERI Ltd.
 www.peri.ltd.uk

GR 
 PERI Hellas Ltd.
 www.perihellas.gr

HR 
 PERI oplate i skele d.o.o.
 www.peri.com.hr

HU 
 PERI Kft.
 www.peri.hu

IR 
 Siteserv Access & Formwork
 www.siteservaccess.ie

IS 
 Armar ehf.
 www.armar.is

IT 
 PERI S.r.l.
 www.peri.it

LT 
 PERI UAB
 www.peri.lt

LU 
 N.V. PERI S.A.
 www.peri.lu

LV 
 PERI SIA
 www.peri-latvija.lv

NL 
 PERI B.V.
 www.peri.nl

NO 
 PERI Norge AS
 www.peri.no

PL 
 PERI Polska Sp. z o.o.
 www.peri.com.pl

PT 
 Pericofragens Lda.
 www.peri.pt

RO 
 PERI România SRL
 www.peri.ro

RS 
 PERI oplate d.o.o.
 www.peri.rs

RU 
 OOO PERI
 www.peri.ru

SE 
 PERI Sverige AB
 www.peri.se

SI 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

SK 
 PERI spol. s. r.o.
 www.peri.sk

TR 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 www.peri.com.tr

UA 
 TOW PERI
 www.peri.ua

Oceanië
 Australië

 New Zealand

 
Europa
 Albanië

 Oostenrijk

 Bosnia-Hercegovina

 België

 Bulgarije

 Wit Rusland

 Zwitserland

 Tsjechische Republiek

 Duitsland

 Denemarken

 Estland

 Spanje

 Finland

 Frankrijk

 Groot Brittannië

 Griekenland

 Kroatië

 Hongarije

 Ierland

 Island

 Italië

 Litouwen

 Luxemburg

 Letland

 Nederland

 Noorwegen

 Polen

 Portugal

 Roemenië

 Servië

 Russland

 Zweden

 Slovenië

 Slowakije

 Turkije

 Ukraïne

PERI GmbH
Bekistingen  Steigers  Engineering
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Duitsland
tel.: +49 (0)7309.950-0
fax: +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com
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Toebehoren

KolombekistingenWandbekistingen Vloerbekistingen

Klimconsoles Brugbekistingen Tunnelbekistingen Schoren en  
ondersteuningstorens

Werksteigers bouw Werksteigers industrieWerksteigers gevels Toegangen

Beschermingssteigers Veiligheidssystemen Diensten

Het optimale systeem 
voor elk project en  
elk doel

PERI b.v.
Bekistingen Steigers Engineering
Van Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH Schijndel
Tel.: +31.73.54.79.100
Fax: +31.73.54.93.651
info@peri.nl
www.peri.nl

PERI N.V.
Formwork Scaffolding Engineering
Klampovenweg 300
B-2850 Boom
Belgium
Tel. +32.52.31 99 31
Fax +32.52.30 08 30
info@peri.be
www.peri.be




