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uw bouw ons maatwerk

Krachtige oplossingen, dat is waar het om draait in
de wereld van de bouw, infrastructuur en beton.
Soms letterlijk, soms figuurlijk. Soms zichtbaar, soms

Vilton

onzichtbaar. Maar altijd onmisbaar. Vilton B.V. is
Nederlands grootste ontwikkelaar, producent
en leverancier van opleggingen, dilatatieprofielen,
waterkeringen, afdichtingen, verankeringen en
akoestische materialen

krachtig in beton, bouw en infra

Een halve eeuw aan kennis en ervaring
De wortels van Vilton liggen bij Stokvis & Smits B.V. In de jaren zestig
introduceerde dit bedrijf Vilton als merknaam. In 2003 is Vilton B.V. als
zelfstandige onderneming doorgegaan. Vilton B.V. maakt onderdeel uit
van de Vlint Groep in Almere, een organisatie met ruimte voor persoonlijke aandacht, nieuwe ontwikkelingen en een doordachte projectaanpak.
Maatwerkgericht
Een product dat onderdeel uitmaakt van een totaal moet tot in de puntjes
geperfectioneerd zijn. Van engineering, planning en werkvoorbereiding tot
productie en montage. Afgeleverd in kant-en-klare prefabelementen of
compleet op het werk. Vilton pakt uw project maatwerkgericht aan door:
• een gedetailleerde inventarisatie van al uw wensen en eisen
• intensieve projectbegeleiding
• engineering van product- en montageoplossingen
• kwaliteitsprogramma’s voor, tijdens en na de productie
• levering op basis van de voortgang van uw werk
Als klant geeft u aan wat u wilt, hoe u het wilt en wanneer u het wilt. Wij
leveren producten op maat die u direct op de bouw kunt toepassen. Dit
scheelt u kostbare tijd. Standaard producten zijn veelal leverbaar uit voorraad.

Vilton Beton
Hoe krachtig oplossingen kunnen zijn, bewijst onze samenwerking met
Pfeifer GmbH. Als producent van hijs- en transportankersystemen, verbindings- en verankeringstechnieken levert Pfeifer wereldwijd aan klanten
die het onderste uit de kan willen hebben. Vilton en Pfeifer vormen
samen een sterke combinatie met zeer specialistische kennis en producten
voor de betonindustrie.
Vilton Bouw
De bouwwereld verandert in een hoog tempo. De prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen schieten omhoog, de vraag naar een snelle
bouwtijd stijgt en de eisen op het gebied van duurzaamheid, energieverbruik en comfort worden steeds hoger. Het team van Vilton Bouw
adviseert u over het waterdicht en luchtdicht maken van het bouwwerk
en het toepassen van de juiste producten.
Vilton Infra
Wegen, bruggen, treintracés, tunnels, viaducten, en kademuren, is een
greep uit de projecten waar Vilton Infra aan bijdraagt. Waardevolle objecten
waar een kleine fout bij de uitvoering grote gevolgen heeft. Door Vilton
Infra in een vroeg stadium bij uw project te betrekken, bouwt u een extra
zekerheid in om problemen te voorkomen.
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“Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde die wij stellen aan onze leveranciers. Op maat en op
tijd leveren, is ons devies. Alleen zo kunnen wij snel inspelen op de soms zo plotseling veranderende
omstandigheden in de bouw.” – De uitvoerder

“De tijd ligt achter ons dat wij als architecten de tekening
aanleverden en vervolgens op de achtergrond verdwenen.
In een vroeg stadium zitten we nu met alle stakeholders om de tafel.
De kennis van de verschillende disciplines is vandaag de dag onmisbaar
voor een veelbelovend eindresultaat.” – De architect

“Een kleine plooi in de bouwvoorbereiding glad kunnen strijken
betekent vaak het verschil tussen winst of verlies.
Als samenwerkende partijen moeten we daarom voortdurend
op scherp staan en onze krachten bundelen. Want het gladstrijken
van die ene kleine plooi maakt uiteindelijk het grote verschil voor
ons allemaal.” – De aannemer
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Opleggingen zijn van bouwvilten, elastomeren (gewapend en ongewapend) en kunststof gemaakt. Waar de een geschikt is voor egalisatie
is de ander juist uitsluitend toepasbaar als zwaar constructief oplegmateriaal. Om tot het juiste advies te komen, bekijken en berekenen wij
uitvoerig de toepassing. Want waar het uiteindelijk om gaat, is een
veilige constructie. Dat geldt voor een zware brugoplegging, maar net
zo goed voor een vloer op een kalkzandsteenwand.

Opleggen
Flexibiliteit is een sleutelwoord dat ook bij oplegsystemen steeds meer een
rol speelt door de toename van gewapend en voorgespannen beton in
bouwconstructies. Een flexibele oplegging maakt verplaatsing en rotatie in
de bouwconstructie mogelijk zonder afbreuk te doen aan de stabiliteiT
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Waterkeren
In Nederland hebben we iets met water, maar voor
de meeste bouwers is dat ‘iets’ niet louter positief.
Lekkage is een taaie tegenstander. Waterdichte
aansluitingen die niet of onduidelijk zijn aangegeven, belanden in een later stadium op het bordje
van de uitvoerder. Op tijd met een adviseur om
tafel betekent dan ook directe winst

Combi-lood®
is een van de innovatieve systemen waarmee wij
binnendringend water buiten de deur houden. Dit
systeem van geprefabriceerd lengte materiaal en
in- en uitwendige hoeken, bespaart op lood en
arbeidstijd en voorkomt bovenal lekkages. Iedere
timmerman of metselaar kan dit materiaal met behulp
van een paar goede instructies zelf aanbrengen.
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Het afdichten van een gebouw heeft direct invloed op het leefklimaat erbinnen.
Vochtproblemen, buitengeluid dat naar binnen dringt en een hoger energieverbruik zijn niet zelden het gevolg van een verkeerde afdichting. We roepen het
vaker, maar ook hier gaat op: de basis ligt bij de tekening. De uitvoer hiervan luistert
nauw. Ontbreekt de kennis om een luchtdichte of waterdichte voeg uit te voeren?
Onze adviseurs leggen het u graag uit

Afdichten

Vilton maakt bouwconstructies dicht vanaf de buitenzijde door het toepassen van speciale afdichtingsmaterialen of op maat gemaakte EPDMmanchetten. Ook is het mogelijk om de afdichting in de constructie te
verwerken. Een van de beproefde systemen is Voltex® welke textiel
en bentoniet combineert voor een gegarandeerde waterkering/afdichting
tijdens de bouw en daarna.
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Akoestiek
De gitaarmuziek van de buurman is luchtgeluid, de voetstappen van een collega op de
gang is contactgeluid. Of geluid als hinderlijk wordt ervaren hangt af van het aantal trillingen per seconde (Hz) en de heftigheid (dB) waarmee de lucht trilt. Tussen de
16Hz tot circa 18.000 Hz nemen we geluiden waar, maar we zijn het gevoeligst voor
geluiden tussen de circa 400 en 8.000 Hz. Akoestiek is overal aanwezig in de bouw,
infrastructuur en betonindustrie, maar ook spoorrails, vliegtuigen of koelinstallaties ontkomen er niet aan. Geluid is dus zeker iets om rekening mee te houden

Akoestiek is een specialisme op zich. Iedere toepassing is weer
anders en dat vergt de nodige inleving in het concept. Het spel waarbij
we rekening houden met de eisen van de opdrachtgever, maar tegelijkertijd voldoen aan de regelgeving. Voor zaalakoestiek en bouwakoestiek
is een oplossing dan ook zelden standaard. Uw akoestisch adviseur
begeleidt u deskundig van concept tot een klinkend eindresultaat.
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Pfeifer GmbH en Vilton B.V. is een bijzondere combinatie die de beste hijs- en transportankersystemen, bevestigingssystemen en verankeringsystemen prefab bij u op de bouw
aflevert. Voortdurend speuren wij de horizon af naar nieuwe methodes en nieuwe
producten om het bouwproces te versnellen en om letterlijk en figuurlijk zekerheid in
te bouwen. Veiligheid voor alles

Verankeren

Een voorbeeld van succesvol innoveren is de
ronde schroefdraad in hijs- en transportankersystemen. Hierdoor is het scheef indraaien verleden
tijd en indringend vuil ook. De kleurcodering op
de hijsvoorziening en de instortvoorziening voorkomt mogelijke vergissingen bij het monteren.
De productgroep verankeren is onderverdeeld in:
• Hijs- en transportankersystemen
• Bevestigingen
• Verankeringen
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Dilateren

De uitzetvoeg kan niet uit het bouwproces weg worden gedacht, want deze vangt
de beweging op die ontstaat door kruip en krimp in de betonconstructie en grote
temperatuurwisseling. De juiste dilatatie en het juiste dilatatieprofiel is echter dikwijls een
ondergeschoven kindje. Onterecht, want op scheuren in de constructie zit niemand
te wachten. Het dilatatieprofiel hangt af van de aangebrachte oplegging. Aan de hand
van berekeningen en het pakket van eisen adviseert Vilton het beste dilatatieprofiel

Vloer-, wand-, dak- en tegelvloerprofielen bewijzen hun dienst
in de burger- en utiliteitsbouw in zowel gewone als waterdichte
uitvoeringen in bijvoorbeeld parkeergarages. Dilatatieprofielen
vindt u ook terug in de betonindustrie en infrastructuur in
voegovergangen van brugdekken.
Neem de dilatatie in een vroeg stadium op in uw werkvoorbereiding en pluk daar later de vruchten van. Het lijkt op dat
moment nog ver weg, maar is dichterbij dan u denkt!
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Wat in de praktijk werkt, vindt regelmatig zijn oorsprong in ons geavanceerde laboratorium. Bij

“Een mens is nooit te oud om te leren en dat geldt ook binnen een bedrijf. Door te

twijfel gaan wij voor zekerheid. Bij een vraag gaan wij voor een antwoord. Uw specifieke situatie

discussiëren met professionals van verschillende disciplines kom je vaak tot verrassende

in het laboratorium na laten bootsen, biedt u een schat aan informatie. Ook producten, of

inzichten. Daar ligt een gouden kans voor de organisatie.” – De projectleider

combinaties van producten, kunt u uitvoerig laten testen

In de praktijk

Leer met ons mee
Architecten, (project)ontwikkelaars en
andere bedrijven die actief zijn in de
bouw, infrastructuur of betonindustrie
nodigen wij graag uit voor een kijkje in
onze keuken. Bezoek geheel vrijblijvend een van onze presentaties, waar
wij dieper ingaan op de toepassing en
de werking van de diverse producten.

Een helpende hand
Komt u tijd of mankracht te kort dan
is het voor ons een kleine moeite om
te helpen met het aanbrengen van de
Vilton producten. Ook voor een goede
instructie komen wij graag langs. Een
paar tips leiden al snel tot een zichtbaar
efficiënter en veiliger eindresultaat. En
dat is uiteindelijk waar het om gaat.

Tracking & tracing
24 uur per dag checkt u eenvoudig de
status van uw order met het tracking &
tracing systeem van Vilton.
Meer informatie?
Vraag een uitgebreide documentatiemap aan via info@vilton.nl of
telefonisch 036 - 52 10 521.

Rondebeltweg 42
1329 BB Almere

p.o. box 50350
1305 AJ Almere
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