
sm
ar

t

B-smart ankeroplossing
De B-smart ankeroplossing

Door de slimme bekisting van de B-smart 
funderingsmethode is het mogelijk 
ankers sneller aan te brengen.

De B-smart ankeroplossing maakt gebruik van twee 
strips die op het EPS zijn aangebracht binnen de zone 
waar het anker uiteindelijk geplaatst gaat worden. 
Vervolgens kan na plaatsing op de bouw hier een lat 
op geschroefd worden waarop het anker kan worden 
gesteld. Een tweede of eventueel derde lat zorgt ervoor 
dat het anker stabiel kan worden aangebracht.

De stabiele elementen zijn een zekere basis voor 
een blijvende exacte positionering van het anker.

Het vulelement zal weggelaten worden op 
de positie van de ankers zodat er een goede 
constructieve verbinding ontstaat.

De B-smart ankeroplossing is 
een standaard oplossing voor 
het aanbrengen van ankers en 
kent de volgende kenmerken:

- Sneller plaatsen van ankers

- Geen afkransing meer nodig

- Tijdswinst op de bouwplaats

- Na betonstort, voorzieningen    
  eenvoudig te verwijderen

Voordelen ankeroplossing

http://B-smartfundering.com

Een duurzame en slimme fundering



Werking ankeroplossing

Het element geleverd met ankerstrips op 
de plaats waar het anker moet komen.

De latten worden aangebracht en 
vastgeschroefd op de ankerstrips.

Vervolgens kan het anker geplaatst 
worden en gestelt op de latten.

Als laatste wordt het beton gestort waarna de 
ankerplaat en de latten verwijderd kunnen worden.
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Bekijk ook eens onze andere folders:

B-smart brochure B-smart op staal Leveringsprogramma 
B-smart
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B-smart funderingsmethode

“Wij bouwen aan 
nieuwe perspectieven”

“Een duurzame“Een duurzame
 en slimme fundering” en slimme fundering”

Kenmerken en voordelen B-smart fundering

B-smart is een innovatieve, geïndustrialiseerde funderingsmethode ontwikkeld 
door B-invented B.V. en geproduceerd in samenwerking met BMC.

B-smart fundering B.V. is een dochter van B-invented B.V.

B-smart fundering B.V.
Postbus 2327
5600 CH Eindhoven

Tel. +31 (0)40 - 787 77 31
e-mail: info@B-smartfundering.com

Bezoekadres:
Klokgebouw 175
5617 AB Eindhoven

Productielokatie:
Timmerfabriekstraat 8
2861 GB Bergambacht 
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Korte voorbreidingstijd 

Doorlooptijd productie tot en met realisatie is 3-6 weken.

Maatwerk eenvoudig te realiseren

Eenvoudig te realiseren maatwerk voor paalfunderingen en funderingen op staal. Door de 
geïndustrialiseerde werkwijze geschikt voor zowel grote als kleinere projecten.

Hoge kwaliteit

Dankzij gestandaardiseerd productieproces, gegarandeerd hoogwaardige kwaliteit en solide bekisting.

Eén partij maakt de gehele fundering 

Eén aanspreekpunt voor de complete funderingsconstructie. Hierdoor is een 
heldere communicatie mogelijk met een lager risico op fouten.

Kortere bouwtijd (75%)

Overzichtelijk voorbereidingstraject en geen intervallen bij realisatie 
fundering, wat resulteert in 75% kortere bouwtijd.

Reductie bouwkosten

Minder voorbereidings-, personeels-, overhead- en transportkosten. 

Flexibiliteit van het proces

Door de korte lijnen binnen de organisatie, van engineering tot en 
met uitvoering, hoge mate van fl exibiliteit mogelijk.

Duurzaam

•   Betonbesparend

Dankzij de EPS kern, wordt 35% minder beton gebruikt met als 
resultaat een aanzienlijke beperking van de CO2 uitstoot.

•   Isolerend

De EPS bekisting heeft een goede isolerende werking. De B-smart levert een 
positieve bijdrage aan de energieprestatie van een bouwwerk.

•   Minder transportbewegingen

Prefabricage van de elementen en de besparing van beton 
resulteert in aanzienlijk minder transportbewegingen

DISCLAIMER

Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. ‘B-smart fundering 
B.V.’ kan enkel aansprakelijkheid aanvaarden voor haar producten met inachtneming van de 
eigenschappen en toleranties zoals vermeld op onze technische tekeningen en berekeningen. 

Ondanks aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan ‘B-smart fundering B.V.’ 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien 
uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder 
voorgaande schriftelijke toestemming van ‘B-smart fundering B.V.’.
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B-smart op staal
B-smart op staal

De B-smart funderingsmethode kan ook worden toegepast 
voor een fundering op staal. Hierdoor is de versnippering 
van het bouwproces met meerdere partijen en handelingen 
verleden tijd. De B-smart funderingsmethode maakt gebruik 
van een standaard detail voor zowel op palen en als op 
zand. Hiernaast bied deze methode uiteraard dezelfde 
voordelen als bij de B-smart fundering voor op palen.

Voordelen

De B-smart kent een hoge 
mate van standaardisatie en 
heeft de volgende kenmerken:

- De standaardafmeting 
van de funderingsbalk 
is 500 bij 500 mm 

- De balk is voorzien van een 
EPS-kern waarmee 35 % beton 
wordt bespaard ten opzichte 
van de standaard doorsnede

- Alle instort voorzieningen zijn 
al opgenomen in de B-smart

- Ter plaatse van constructieve 
koppelingen wordt het 
vulelement weggelaten

Kenmerken B-smart

http://B-smartfundering.com

Een duurzame en slimme fundering

- Korte voorbereidingstijd, doorlooptijd productie 4-7 weken

- Continue kwaliteit dankzij standaard productieproces

- Duurzaam, door de EPS kern wordt 35% minder beton gebruikt

- Kortere bouwperiode, tot 75% besparing

- Reductie bouwkosten en betere risicobeheersing

- Één standaard detail voor paal funderingen en op zand
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Leveringsprogramma B-smart

Het B-smart funderingssysteem

De B-smart wordt in de fabriek geboren. Daar vindt de 
productie en assemblage van de bekisting en wapening 
plaats. De kant-en-klare onderdelen worden vervolgens op 
de bouw gepositioneerd. Daarna wordt het beton gestort, 
waardoor de verschillende onderdelen worden gekoppeld 
en de funderingsbalk zijn constructieve werking krijgt.

Voordelen

De B-smart kent een hoge 
mate van standaardisatie en 
heeft de volgende kenmerken:

- Één aanspreekpunt voor de 
complete funderingsconstructie. 
Hierdoor is een heldere 
communicatie mogelijk met 
een lager risico op fouten

- De standaardafmeting 
van de funderingsbalk 
is 500 bij 550 mm

- Het product wordt compleet 
berekend, geleverd, 
gemonteerd en afgewerkt

- Alle instort voorzieningen zijn 
al opgenomen in de B-smart

Kenmerken B-smart

http://B-smartfundering.com

Een duurzame en slimme fundering

- Korte voorbereidingstijd, doorlooptijd productie 4-7 weken

- Continue kwaliteit dankzij standaard productieproces

- Duurzaam, door de EPS kern wordt 35% minder beton gebruikt

- Kortere bouwperiode, tot 75% besparing

- Reductie bouwkosten en betere risicobeheersing

- Één standaard detail voor paal funderingen en op zand

B-smart fundering B.V.
Postbus 2327
5600 CH Eindhoven

Tel. +31 (0)40 - 787 77 31
e-mail: info@B-smartfundering.com

Bezoekadres:
Klokgebouw 174
5617 AB Eindhoven

Productielocatie:
Timmerfabriekstraat 8
2861 GV Bergambacht 
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“Wij bouwen aan 
nieuwe perspectieven”


