
BOUWPRODUCTEN 

Prefab Bergingen
Klasse door eenvoud!

Fabrikant: Likusto Rijssen
Opbouw: Prefab berging, afmeting buitenwerks: L 310 x B 220 x H 260  
  Binnenwerks: L 290 x B 235 x H 235 
  Ruim 5,5 m2 vloeroppervlak

Prefab betonvloer:
•	 Waterdichte prefab betonnen vloerplaat
•	 Verhoogde borstwering, totale hoogte 150 mm
•	 Standaard voorzien van 4 ingestorte hijsvoorzieningen
•	 Standaard met doorvoer elektrapijp
Binnenwandelement:
•	 Stijl-	en	regelwerk	van	gezet	sendzimir	verzinkt	C-profiel	in	kwaliteit	Dx51Z275
•	 Stijlprofiel	voorzien	van	profilering	voor	universele	schapdragers
•	 Voorzien van elektrazuil 
Buitenwanden:
•	 Gezaagde en geschaafde geïmpregneerde vuren rabatdelen in kwaliteit C volgens 

NEN5466, met FSC-keurmerk, afmeting 19 x 130 mm, bevestigd door middel van 
staalnagels

•	 Verduurzaamd: Tanalith-E (SKH/KOM vacuüm & druk)
Kozijnen:
•	 Meranti met FSC keurmerk
•	 1x voorgelakt in RAL 9010 (helderwit) 
Deur:
•	 Glas- en borstweringsdeur, borstweringshoogte 664 mm
•	 Meranti met FSC keurmerk 38 mm dik
•	 W.K. 016 met een enkele glassponning
•	 Afmeting 930 x 2115 mm
•	 1x voorgelakt in RAL 6009 (dennengroen) 
•	 Stratobel 33.1 matte folie (veiligheidsglas gelaagd)
Hang-en sluitwerk:
•	 Politiekeurmerk Veilig Wonen
•	 Insteekcilinderslot type Nemef 4109
•	 Universele sluitkom en sluitplaat met korte lip 
Dak:
•	 Platdak geïsoleerd met boeirand
•	 Sandwichconstructie van composiet met een kern van 20 mm schuimplaat
•	 Binnen- en buitenzijde voorzien van een onderhoudsarme, duurzame coating
•	 1 stuks hemelwaterafvoer, recyclebaar pvc kleur grijs, lengte: tot maaiveld

oPBouw en materiaalgeBruiK PrefaB Berging
Hout, steen & Kunststof

PrefaB Berging
Turn-key	opgeleverD,	voor	opTimaal	gebruikerSgemak!
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likusto
Nijverheidsstraat 2
7461	ae	rijssen

T:	0548-513679
F:	0548-520782

E:  info@likusto.nl
I:   www.likusto.nl

Duurzaam,	doordacht	en	direct	in	te	richten!



extra comfort door betonvloer

De	betonvloer	 is	voorzien	van	een	opstaande	
rand,	compleet	met	hijsogen.	Zo	is	verplaatsing	
een	fluitje	van	een	cent.	De	bergingen	kunnen	
geplaatst worden op getrild geel zand. Een 
fundering en tegelvoer zijn overbodig. En last 
but nog least: de bovenlaag van de betonvloer 
is	glad	afgewerkt.	Dit	maakt	schoonmaken	én	
schoonhouden	eenvoudig!		

Composietdak
Het dak is geïsoleerd, uiterst waterdicht 
en	uit	één	stuk	gemaakt	van	onderhouds-
vriendelijk composiet. 

wand
Stalen/verzinkte 
stijlprofielen	–	
geschikt voor 
universele 
schapdragers 
- met geïmpreg-
neerde vuren 
rabatdelen.  

Betonvloer
Waterdichte 
vloerplaat met 
gladde opper-
vlakte voor 
optimaal ge-
bruikersgemak. 

Kozijn/deur
Meranti glas- en borstweringsdeur 
met	kozijn.	Deur	ral	6009	(dennen-
groen). Kozijn wit RAL 9010 (helder-
wit). Hang- en sluitwerk: politiekeur-
merk Veilig Wonen.

5,5 m

Vloer

2

PrefaB Berging
turn-Key oPgeleVerD, DireCt Klaar Voor geBruiK

Bouwbesluit 2012
Met een vloeroppervlak van 
ruim 5,5 m2 voldoet de 
prefab berging ruimschoots 
aan de eisen van het Bouw-
besluit 2012, waarin 5 m2 is 
vastgelegd. Het geringe ge-
wicht van de berging vereen-
voudigt bovendien de 
montage op de bouw en 
reduceert	transportkosten!

www.likusto.nl

Duurzame materialen
De	lichtgewicht	berging	is	gemaakt	van	duurzaam	composiet	met	een	gladde	betonplaat.	De	prefab	wanden	
kunnen bestaan uit geïmpregneerde FSC-goedgekeurde vuren rabatdelen, kunsthars gebonden steenstrips 
of	kunststof	delen.	kortom,	de	ideale	combinatie	voor	een	lange	levensduur	en	onderhoudsarme	oplossing!

niet meer schroeven en boren!

uniek	aan	de	prefab	berging	van	likusto	is	het	opbergsysteem.	De	
wanden	zijn	nl.	voorzien	van	stalen	/	verzinkte	profielen.	Hierin	pas-
sen alle universele schapdragers. Het boren en schroeven in de 
wand	behoort	dus	tot	het	verleden!	De	schappen	kunnen	eenvoudig	
in het systeem geklikt worden. Eventueel zijn extra steunen als 
optie bij te bestellen. 

Borstwering hoogte 150 
mm. Met hijsvoorziening.

www.likusto.nl

uniek!

gepatenteerd 

systeem

eigen ontwerp?
informeer	naar	de	mogelijkheden!


