LATEISERVICE®

Ontdek de voordelen van de Lateiservice®
- Tijdsbesparing op de werkvoorbereiding;
- Hoge leverbetrouwbaarheid lateien;
- Optimalisatie van de wandindeling,
minder uitvoeringskosten;
- Tijdsbesparing op de bouwplaats;
- Gelijke levertijd voor zowel standaard als
niet-standaard lateien.

Omschrijving
Met de Lateiservice® laat u de berekening, tekening en
bestelling van de (constructieve) lateien in dragende
en niet-dragende wanden in kalkzandsteen over aan
Calduran Kalkzandsteen. Gelijktijdig met de kalkzandsteen elementen verwerken wij de lateien in de wanduitslagen en nemen wij ze op in onze bestelprocedure.
Hiervoor hebben wij een unieke samenwerking met
VEBO opgezet.

Assortiment
- Betonlateien voor dragende en niet-dragende wanden;
- Afmetingen conform uw project (maatwerk);
- Breedte tussen 100 en 300 mm;
- Hoogte tussen 150 en 310 mm;
- Lengte afhankelijk van type latei/dagmaat;
- Voorgespannen/samenwerkend/traditioneel gewapend;
- Vuilwerk en zichtwerk (vellinglatei);

Toepassingen boven raam- en deursparingen e.d.
Dragende wanden o.a.
Eindgevels
Binnenwanden
Brandwanden
Liftschachten

✘

Niet-dragende wanden o.a.
Voor- en achtergevels
Binnenwanden
Wanden in staalconstructies

De voordelen van de Lateiservice®
1 Tijdsbesparing op de werkvoorbereiding,
Calduran neemt u werk uit handen
- Coördinatie met VEBO;
- Berekening en bestelling lateien;
- U hoeft de latei-informatie niet meer te vertalen naar
de wanduitslagen; minder correcties en vroegtijdig
signaleren van knelpunten;

✔

2 Hoge leverbetrouwbaarheid lateien
- Eén contactpersoon voor uw complete wand inclusief
(dragende) betonlateien. De of levering van lateien
wordt afgestemd op de levering van kalkzandsteen;
3 Optimalisatie van de wandindeling, minder
uitvoeringskosten
- Besparing van uitvlakwerk, voegen en passtukken
door optimalisatie;
- Lateien op maat gemaakt;
4 Tijdsbesparing op de bouwplaats
- Levering lateien op statiegeldpallets van Calduran;
- Codes van de lateien staan ook op de wanduitslagen;
- levering en codering van de lateien op wand en blokniveau.
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Meer informatie
Meer informatie over deze service van Calduran
kunt u verkrijgen bij uw accountmanager. Indien u
direct gebruik wenst te maken van lateiservice kunt
u dat aangeven bij de afdeling verkoop.
Let op 9 weken levertijd.

