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Prestaties itens balkons

slimme balkons

itens© is ons paradepaardje en 
geschikt voor de meeste situaties. 
Want zelfs als alle andere syste-
men op de markt, zowel con-
structief als uitvoeringstechnisch, 
minder of niet geschikt zijn, lukt 
het vaak wel met itens©.

Bijvoorbeeld bij de vaak complexe 
uitvoering van geavanceerde    

architectonische ontwerpen. 
itens© kan bijvoorbeeld perfect 
vlak gesteld worden en vervormt 
niet. Dit is belangrijk wanneer 
balkons onderling exact dezelf-
de horizontale zichtlijn moeten 
hebben.

Bij geen enkel ander systeem 
werkt dat zo eenvoudig!

/
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•  Beperkte doorstempeling balkons en zeer korte ondersteuningsperiode

•  Zeer smalle verankeringsbreedte

•  Altijd twee verankeringspunten

•  Geen vervormingen

•  Balkons kunnen perfect vlak gesteld worden en zakken niet na

•  Boven- en onderwapening vloer kunnen doorlopen over en onder de verankering

•  Positie verankeringspunten is variabel te bepalen

•  Variabele spouwbreedte van 80 tot wel 250 mm

•  Aangieten en afspannen door Normteq en daarmee maximale kwaliteitsborging

•  Zeer veilig door montage van binnenuit

•  Ook geschikt voor zeer zware balkons

•  Ideaal bij gecompliceerde gebouwvormen/vloervelden

Voordelen itens©/
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MONTAGE INSTORTVOORZIENINGEN IN DE VLOER

1

Verwijderen herbruikbare 
sparingsbakken

4

Bevestigen vloerunit aan 
de randbekisting

Maatvoeren bevestiging 
vloerunit

2

Instortvoorzieningen 
betonvloer gereed (1)

5

Storten van de betonvloer3

Instortvoorzieningen 
betonvloer gereed (2)

6

Stappenplan/

Samenstellen vloerunit m.b.v. geleverde onderdelen

stalen sparingsbak
(herbruikbaar)

stalen sparingsbak
(herbruikbaar)

bevestigingsdraadeind
(herbruikbaar)

vooraanzicht
vloerunit

achteraanzicht
vloerunit

stalen spanplaat

kunststof streng-
geleider

spiraalwapening

a

x

a
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Strengen vastknopen aan 
het wapeningsnet

Kant-en-klaar aangeleverde 
instortvoorzieningen

7

1

1 Plaatsen strengen in de mal  
tussen onder en bovenwapening

10

4

Strengen aan de voorzijde
ondersteunen

Mal voor het balkon gereed

Mal gereed om te storten

Bekisting balkon verwijderen

Plaatsen hoofd- en
bijlegwapening in de mal

8

2

Balkon omdraaien en
tijdelijk opstaan

Plaatsen oplegnok in de mal

11

5

9

3

Strengen afbuigen en
gereed voor transport

Strengen op de juiste lengte
uit het balkon laten steken

12

6

Stappenplan/
MONTAGE INSTORTVOORZIENING IN DE BALKONS
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MONTAGE BALKONS

Plaatsen bekisting rond-
om oplegnok

Controleren verankeringen op 
juistheid en beschadigingen

7

1

1

Balkon afgespannen en volle-
dig belastbaar (1)

Strengen in de kunststof 
geleider plaatsen

10

4

Aangieten tussen oplegnok  
en vloeren en uit laten harden

Aanbrengen strengisolatie
Inhijsen balkons naar  
tijdelijke ondersteuning

8

2

Balkon afgespannen en 
volledig belastbaar (2)

Balkons op positie

11

5

Afspannen strengen met  
een vijzel

9

3

Spansparingen volstorten 
met beton

Controleren min. en max.  
steltoleranties in 3 richtingen

12

6

Stappenplan/

hoogte

diepte

breedte
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Omschrijving werkzaamheden Normteq Aannemer
Hoofd 

constructeur
Balkon 

leverancier
Vloeren 

leverancier

Aanleveren definitief constructief/bouwkundig IFC-model 
met relevante uitgangspunten

X

Opgave definitieve krachten (BGT en UGT) vanuit het 
balkon op de verankeringspunten

X

Berekenen aantal benodigde spanstrengen X

Berekenen wapening oplegnokken X

Tekenen plattegronden met posities verankeringen en 
bijbehorende details

X

Opstellen constructieve rapportage verankeringen X

Controle stukken Normteq en indienen bij de gemeente X

Opgave definitieve krachten (BGT en UGT) vanuit de  
verankeringspunten op de vloer

X

Bepalen doorstempelplan en opzethoogte balkons X

Berekenen en tekenen (bijleg)wapening in het balkon X

Berekenen en tekenen  splijtwapening t.p.v. de  
blindverankering in het balkon

X

Berekenen en tekenen nokwapening in de vloer X X

Berekenen en tekenen ophangwapening in de vloer X X

Berekenen en tekenen momentwapening in de vloer X X

Berekenen en tekenen wapening tusen de spanplaat en de 
oplegnok in de vloer

X X

Omschrijving werkzaamheden Normteq Aannemer

Controleren ingestorte verankeringen aan het balkon op beschadigingen X

Plaatsen strengisolatie om spanstrengen conform tekening Normteq X

Inhijsen, plaatsen en opzetten balkons op een tijdelijke ondersteuning X

Controleren maatvoering minimale en maximale stelruimtes conform tekening Normteq X

Controleren ruimte tussen oplegnok en vloer op vervuiling of andere onvolkomenheden X

Bekisten overgang tussen oplegnok en vloer X

Aangieten overgang tussen oplegnok en vloer X

Afspannen strengen in de spansparing X

Spansparing dichtzetten X

Demarcatie lijst/
DEMARCATIE ENGINEERINGS FASE

DEMARCATIE MONTAGE BALKONS IN UITVOERFASE
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Adresgegevens Normteq
Adres: Guldenweg 15a
Postcode: 7051HT Varsseveld

Tel: 074 – 30 30 010
E-mail: info@normteq.nl
Website: normteq.nl
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