De nieuwe
standaard brug
Standaard engineering.
Standaard maatvoering.
Het nieuwe standaard materiaal.

Building the future

U heeft een brug nodig. Een fiets-/voetgangersbrug die voldoet aan de hedendaagse maat
staven en eisen. Een brug die snel geleverd
en geplaatst kan worden, zonder langdurig
ontwerptraject. Een duurzame, circulaire brug,
met een lange levensduur en minimaal onderhoud. Kortom, een brug waar u geen omkijken
naar heeft. Wij bieden de oplossing:
Standaard engineering. Standaard formaten.
Het nieuwe standaard materiaal: composiet.
De nieuwe standaard brug.
Van FiberCore Europe.

DAAROM KIEST U
VOOR EEN NIEUWE
S TA N D A A R D B R U G
VAN FIBERCORE:
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Heeft u slechts tijdelijk een brug nodig?
Bijvoorbeeld op een bouwlocatie. Of past een
nieuwe brug niet binnen heb budget? Dan kunt u
ook een nieuwe standaard brug huren of leasen!
Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de
voorwaarden.

steunpunten. Dit geeft een vrij zicht onder de brug
en minimaliseert onderhoud en garandeert het een
maximaal gebruik van de watergang.

	Snelle levering (< 10 weken)
	Concurrerende prijsstelling
•	Geen tijdrovend aanbestedingstraject nodig
•	Geproduceerd met de unieke InfraCore® Inside
technology
•	Levensduur meer dan 100 jaar
•	Licht in gewicht: besparing op onder meer
transport en fundering
•	Eenvoudige, snelle montage
•	Minder geluidsoverlast
•	Onderhoudsarm
•	Geen vermoeiing of corrosie
•	UV-bestendig
•	Brandvertragend
•	Ontworpen volgens Eurocode / CUR96
•	Lage CO -footprint
2
•	Circulair

B O U W U W N I E U W E S TA N D A A R D B R U G
Stap 1

Bepaal de lengte van de brug
Lengte tussen 6 en 16 meter

Stap 2

Bepaal de breedte van de brug
Breedte tussen 1 en 4,5 meter (met stappen van 25 cm)

Stap 3

Dekdikte en toog
Dikte en toog zijn reeds bepaald middels gestandaardiseerde engineering

Stap 4

Kies uw leuning
Keuze uit vier leuningwerken:

FiberSmile T001
Thermisch verzinkte stalen
balusters met composieten
hand- en tussenregels
Stap 5

FiberSmile T002
Thermisch verzinkte stalen
balusters met composieten
hand- en tussenregels

Staal T005
Thermisch verzinkt staal met
duplex poedercoating

Volledig composiet T006
Leuningwerk bestaat uit
volledig composiet

Kies de afwerkingsvorm van het dek

	
Het leuningwerk wordt afhankelijk van de keuze voor de afwerkingsvorm van het dek op of tegen het dek
gemonteerd:

Op het dek (type A)
Het dek wordt uitgevoerd
zonder afhangende rand.

Stap 6

Kies de kleur van het dek

RAL 7016
RAL 7021
Antraciet grijs Zwart grijs
Stap 7

Tegen het dek (type B)
Het dek wordt uitgevoerd
met een afhangende rand
voor een optimaal benutbare
breedte van de brug.

Kies de slijtlaag

Grijs

Rood

RAL 7023
Beton grijs

RAL 7035
Lichtgrijs

GA RA N TI E
Alle FiberCore Europe bruggen met InfraCore® Inside technology hebben een levensduur van minimaal 100 jaar en een garantie (op
de constructie) van 50 jaar. De slijtlaag heeft op
de hechting een garantie van 10 jaar. De levensduur van de slijtlaag is sterk afhankelijk van
verkeersintensiteit op de brug.

Fib e r C o r e Eu rope i s certi f i ed s upplier
v a n I n f r a Core® In si de tech n ol ogy
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FiberCore nieuwe standaard bruggen hebben een

FiberCore Europe fiets-/voetgangers- en verkeersbruggen en brugdekken worden geproduceerd door middel van de unieke InfraCore® Inside
technology. InfraCore® Inside technology is speciaal ontwikkeld voor
zwaar te belasten composiet draagconstructies. De InfraCore® Inside
technology is gebaseerd op het principe dat er een continue structurele
verbinding van glas- (of koolstof-) vezels tussen de boven- en onder
zijde van de constructie is, waardoor delaminatie wordt voorkomen. Er
is bij InfraCore® Inside technology geen sprake van hars gedomineerde
breukvlakken. De techniek is getest op een combinatie van belasting,
beschadiging door slagbelasting en vermoeiing. Hierdoor is aangetoond
dat met behulp van InfraCore® Inside technology geen delaminatie
ontstaat als gevolg van vermoeiing bij een beschadigde plaat (door een
stootbelasting, ongeluk of een fout in de constructie). Dat maakt het
een bewezen technologie.
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bruggen
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Wa a ro m k ie z e n vo o r c o m po s i e t
nauwelijks

en

vernieuwing

van de slijtlaag wanneer deze daaraan toe is. De
levensduur van deze slijtlaag is sterk afhankelijk van de verkeersdruk, waardoor deze (na het
verloop van de 10-jarige garantie op hechting)
periodiek vervangen kan worden.

SNEL
& VOOR D E L IG
Door het gestandaardiseerde proces
van offerte tot engineering en productie
zijn de nieuwe standaard bruggen leverbaar binnen tien weken en tegen een
concurrerende prijs!
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de
overige zaken in eigen beheer, of wilt u als overE e n d u u r zame
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duurzaamheid en circulariteit.
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De bruggen worden prefab compleet aan
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we uit de weg. Onze missie? Wereldwijd composiet #1.

•	Door snelle plaatsing is er minimaal hinder en
overlast.
•	
De kant-en-klare brug wordt in slechts één
transport beweging geleverd.
•	
FiberCore composiet bruggen hebben een
levensduur van meer dan 100 jaar en behoeven

Onze verkoopmedewerkers informeren u graag

minimaal onderhoud.

over de mogelijkheden en opties.
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