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CASCOWANDEN
LICHTBETON WANDEN
RIBBENVLOEREN
GEÏSOLEERDE- EN ONGEÏSOLEERDE
KANAALPLAATVLOEREN
BREEDPLAATVLOEREN
HOLLE WANDEN

OLCAS, DE NAAM
NAAST OLBECON
Ervaren mensen uit het vak, gespecialiseerd in
prefab beton. Specifiek voor woningbouwcasco’s.

Olcas kent twee productlijnen:
1. Betoncasco’s voor vrijstaande en dubbele woningen.
2. Bloqz, complete prefab woningen, enkele, dubbele of rijtjes.
Door het proces van advisering, prijsvorming, engineering en logistiek in eigen
hand te houden zijn de lijnen kort en is het contact direct. Deze manier van
werken maakt OLCAS uniek. Hierdoor zijn we in staat een goede oplossing aan
te bieden voor uw vraag naar casco’s en woningen. Deze manier van
benadering is kort samen te vatten: ‘creatief met beton’.
De hoofdlijnen van ons levergamma vindt u in deze brochure. Al het andere
kunt u beleven door met de mensen van OLCAS contact op te nemen via
telefoon: 0573 - 222 300 of e-mail: info@olcas.nl

RIBBENVLOEREN
Type

Voorgespannen

Opleghoogte

350 mm

Isolatie

R: 3,5/4,0/4,5/5,0/6,5 m2 K/W

Standaardbreedte

1.200-900 mm

Toepassing

Woningbouw en lichte uitliteitsbouw

Meterkastblok
voor standaard of
stadsverwarming.
R 350 - 900 / 1200
897 - 1197

350

90

33

LEVERGAMMA RIBBENVLOEREN
TYPE

HOOGTE BREEDTE GEWICHT VOEG- GEWICHT
in mm
in mm
in kg/m2 VULLING incl. voegvulling
in l/m2
in kg/m2
350

900

215

9,3 *

230

RVD1200

350

1.200

193

7,0 *

210

* voegvulling exclusief
EPS vulstroken en EPS
pasplaten

Ongewapende EPS vulstroken:
50-100-150-200-250 mm

30

32

RVD900

Gewapende EPS pasplaten:
300-400-600 mm

38

12

KANAALPLAAT
GEÏSOLEERD
LEVERGAMMA GEÏSOLEERD
TYPE

HOOGTE BREEDTE GEWICHT VOEG- GEWICHT
in mm
in mm
in kg/m2 VULLING incl. voegvulling
in l/m2
in kg/m2

OPLEGHOOGTE IN MM
R=3,5

R=4

R=5

R=6,5

ZKD20

200

1.200

271

5,7

283

332

352

354

402

VKD26

255

1.200

365

7,1

379

387

407

409

457

KANAALPLAAT
ONGEÏSOLEERD
LEVERGAMMA ONGEÏSOLEERD
TYPE

HOOGTE BREEDTE GEWICHT VOEG- GEWICHT
in mm
in mm
in kg/m2 VULLING incl. voegvulling
in l/m2
in kg/m2

G13

135

600

214

8

243

G16

160

600

248

10

283

VSN12

120

1.200

225

4

235

VSN15

150

600/1.200

251/252

9,5/4,8

274/263

NCN20

200

1.200

280

6,8

298

SCN20

200

1.200

277

6,8

293

SCN24

240

1.200

336

8,4

356

SCN27

270

1.200

355

9,3

377

AKD15

150

1.200

240

4,4

249

ZKD20

200

1.200

271

5,7

283

DKD20

200

1.200

336

5,7

348

VKD26

255

1.200

365

7,1

379

BETONKERNACTIVERING

Beton heeft een aantal kenmerkende
eigenschappen. Het is grijs, zwaar èn
het kan warmte of koude accumuleren.
Deze laatste eigenschap wordt bij
betonkernactivering gebruikt.
Climadeck is een vloeroplossing waarbij
kanaalplaatvloeren worden voorzien van
leidingen waardoor water geleid kan worden.
Dit water kan verwarmd of gekoeld worden
door een warmtepomp waardoor je een
comfortabel binnenklimaat creeërt.

DOORSNEDES
TYPE

DIKTE
in cm

TYPE

KP20/120

KP32/120

KP23/120

KP35/120

KP28/120

KP40/120

CLIMADECK VLOERELEMENTEN
TYPE

KANAALPLAAT

theoretisch transport
VOEG- STERKTERGEWICHT GEWICHT VULLING KLASSE WAARDE
in kg/m2
in kg/m2
in l/m2
m2 K/W

incl. voegvulling

0,185

KP20/120

20

430

504

6,8

C45/55

KP23/120

23

463

540

8,2

C45/55

0,192

KP28/120

28

494

570

10,4

C50/60

0,224

KP32/120

32

555

642

12,3

C50/60

0,241

KP35/120

35

578

666

13,7

C50/60

0,245

KP40/120

40

628

714

15,9

C50/60

0,249

KANAALPLAAT

CASCOWANDEN
Cascowanden kunnen geleverd worden
in de diktes: 100, 120, 150, 200 en 250 mm.
De maximale hoogte is 3.800 mm.
De lengte is afhankelijk van het maximale
gewicht van 17.000 kg per wand en tot een
maximum van 8.000 mm.

De wanden worden
standaard uitgevoerd
in betonkwaliteit
C35/45. Eventueel ook
in kwaliteit LC20/22
(lichtbeton).

HOLLE WANDEN
Schildikte
binnen/buiten

60-d-60 mm
(ook andere schildiktes mogelijk)

Totale wanddikte 200/230/240/250/270/280/
300/320/350/370/380/400 mm
Wapening

volgens opgave hoofdconstructeur

Max. lengte

10.000 mm

Max. hoogte

3.700 mm (of verticaal
monteren)

BREEDPLAATVLOEREN
Type

Traditioneel / voorgespannen

Standaardbreedte

1.200-2.400-3.000 mm

Schildikte

50 mm standaard
(andere diktes mogelijk)

Minimum vloerdikte

160 mm

Gewicht schil 50mm

125 kg/m2

Betonkwaliteit schil

C30/37, C35/45 of C45/55.
Andere op aanvraag.

Pasplaat

Één pasplaat per vloerveld

DETAILS

Montage door middel van
tijdelijke schoorstempel

Het aangieten
van gains

Doorkijk wanden

Leiding
(sleuven)
in de
wand

Wandkoppeling (EX1)

Wandkoppeling (EX2)

Wandkoppeling (EX4)

Wandkoppeling (EX3)

Vloerveldopsluiting (EV)

Vloerveldopsluiting (EV)

SNEL, DUURZAAM, EFFICIËNT, CIRCULAIR
EN BETAALBAAR VANUIT EEN
PRAGMATISCHE VISIE OP
HET BOUWEN VAN DE
TOEKOMST
Dat is de basis van waaruit OLCAS
het prefab-woningconcept bloqz
heeft ontwikkeld. Met ervaren
bouwkundigen, vanuit
een jarenlange ervaring
met prefab bouwsystemen.

Maak kennis
met bloqz. Een
nieuw concept van
prefab woningbouw
vanuit hedendaagse, op
kernwaarden gebaseerde
eigenschappen als: korte
bouwtijden, duurzaamheid,
op gezinsgrootte, demontabel
en elders op te bouwen,
eventueel levering uit
voorraad en uiterst gunstige
prijsstelling.

Woningbouw volgens het bloqz-concept is 100% prefab,
samengesteld uit elementen van producenten die al
jarenlang hun kwaliteit en kennis in prefab hebben
bewezen. Bloqz staat voor een unieke benadering
van woningbouw, inspelend op wat de woningmarkt nu vraagt.
De bouwagenda eist veel. Er is nu vraag naar
ongeveer 100.000 nieuwbouw woningen die
energieneutraal of bijna energieneutraal
zijn. Uitgaande van de huidige praktijk
in de bouw kunnen er maximaal
60.000 woningen gebouwd worden
als we blijven doen wat we nu doen.
OLCAS biedt met bloqz een
innovatief en sterk bouwconcept
waarmee het gat van 40.000
woningen die nu niet gebouwd
worden gedeeltelijk kan
worden gedicht.

OLCAS heeft ervaring met de toepassing
van prefab betonelementen en voegt
met bloqz een nieuwe dimensie toe aan
prefab-bouwen. Vanuit het brede gamma
van elementen met bewezen kwaliteit,
hebben de bouwkundigen een efficiënte,
innoverende vorm van woningbouw
ontwikkeld, gericht op snel, circulair,
efficiënt, duurzaam en betaalbaar bouwen.
Bloqz zijn compleet geprefabriceerde
betaalbare woningen voor starters, die snel
zijn te bouwen.
Ze zijn voorzien van betonkernactivering.
Op deze slimme manier wordt gebruik
gemaakt van de massa van de vloeren die
in staat is warmte of koude op te slaan en
af te geven.

Een warmtepomp zorgt voor het
verwarmen en koelen van de vloeren,
de energie hiervoor wordt gegenereerd
door de 10 pv-panelen op het dak. De zon
koelt dus ook het huis. Dat maakt Bloqz
niet alleen duurzaam, efficiënt, circulair
en betaalbaar, maar het creëert ook een

comfortabele leefomgeving.
Olcas adviseert ook voor
verwarmen en koelen bij
kanaalplaatvloeren
semi-betonkernactivering.
In het bloqz-concept worden droge
verbindingen en plug-and-playkoppelingen toegepast. Om die reden
is de woning volledig demontabel en
uitstekend opnieuw op te bouwen op
een andere locatie. Het bloqz-concept
is toepasbaar voor enkelvoudige en
dubbele woningbouw, evenals voor
woningbouw in rij.

Een greep uit de toepasbare afwerkingen

Rouge

Rouge
Nuancé

Gris Nature

Jaune
Noyer

Noir

Wit beton

Deze ontwerp-plattegronden geven een
goede indruk van het bloqz-concept.
De bloqz-woningen zijn desgewenst ook
als casco leverbaar.
De maatvoering en technische installatie zijn
vast of gespiegeld. Deze praktische opzet biedt
grote voordelen in prijs en leveringssnelheid.
Het bloqz-concept biedt ruimte voor
toepassing van dakvloer als verdieping-vloer,
eventueel met de mogelijkheid tot plaatsing
van een zadeldak of dakopbouw / dakterras.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een
afspraak met onze adviseurs mail dan
naar bloqz@olcas.nl

Begane grond

Eerste verdieping

PROJECTZEKERHEID
WAT

WIE

Idee
Schetsontwerp/financiële haalbaarheid
Constructief voorstel en offerte casco
Haalbaarheid definitief
Definitief ontwerp bouwkundig
Definitief ontwerp constructie fundering/stabiliteit/kap

Opdrachtgever
Architect/aannemer
OLCAS
Opdrachtgever/aannemer
Architect
Hoofdconstructeur

Bouwaanvraag
Toetsing voorstel offerte/definitief
Definitieve offerte casco
Opdracht voor OLCAS

Architect
OLCAS
OLCAS
Aannemer

Ontwerp tekening casco
Opmerkingen op ontwerp
Definief ontwerp/berekeningen vloeren en wanden
Definitieve productie tekeningen
Tekeningen/berekeningen indienen bij gemeente

OLCAS
Aannemer/installateur/architect hoofdconstructeur
OLCAS
OLCAS
Aannemer

Productie

OLCAS

Afroep

Aannemer

Montage

Aannemer

WIJ TEKENEN ERVOOR
Dit schema geeft een puntsgewijze
opsomming van acties en bijbehorende
uitvoerenden. Wanneer dit schema wordt gevolgd
garanderen wij u project zekerheid!
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