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UNIEKE STRUCTUREN
WAAROM EEN HAL VAN VELDEMAN DE BESTE KEUZE IS:

- Alle onderdelen zijn roestvrij en hebben een lange 
   levensduur.
- Onze hallen zijn volledig afgesloten zodat het 
   binnenklimaat gecontroleerd kan worden en geurhinder 
   vermeden.
- Het lichtdoorlatende membraan zorgt voor een natuurlijke 
   lichtinval en dus een besparing op elektriciteitskosten.
- Het membraan is onderhoudsvrij dankzij zelfreinigende  
   eigenschappen.  
- Onze structuren zijn modulair en kunnen gemakkelijk 
   uitgebreid of verplaatst worden.
- Wij bieden de meeste oplossingen aan in zowel aankoop 
   als huur.
- Onze oplossingen zijn zowel geschikt voor tijdelijk als voor 
   permanent gebruik.

WAAROM VELDEMAN:

- 40 jaar ervaring en tevreden klanten over de hele wereld
- Eigen ontwikkeling en productie
- Professionele totaaloplossingen op maat conform 
   lokale normen
- Gecertificeerde producten en gekwalificeerde 
   medewerkers
- Snelle en efficiënte uitvoering van uw project
- Thuis in de milieusector

Hal voor tussentijdse opslag  – Geel (België)

Specificaties:

- Eigenaar: IOK
- Toepassing: verwerking van huisvuil
- Oplossing: 
   SFS (Steel Fabric Structure) van 27m x 70m x 7,5m
 o Stalen structuur met PVC membraan
 o Ontwerp volgens normering (Eurocode) voor 
    permanente gebouwen
 o Snelle realisatie en vergunning 
 o Modulaire opbouw 
 o Natuurlijk daglicht en besparing op energiekost  
    dankzij lichtdoorlatend membraan

OVERKAPPINGEN EN HALLEN VOOR 
COMPOSTERING, OPSLAG EN 
AFVALVERWERKING

Veldeman is wereldspeler in de ontwikkeling,  
productie, verkoop en verhuur van aluminium en
stalen zeilstructuren. Wilt u een composterings-
faciliteit opzetten, verontreinigde grond saneren,
afval opslaan, permanente afvalverwerkingsunits
installeren of een droogzone creëren? 
Veldeman ontwerpt een overkapping die voldoet 
aan uw wensen en noden. Onze turnkey oplossingen 
kunnen voorzien worden van alle mogelijke
opties zoals industriële poorten, nooddeuren,
verlichting, ventilatie, isolatie, …
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Overkapping van anaerobe vergistingsinstallatie – 
Southwold (UK)

Specificaties:

- Eigenaar: Bio Group
- Toepassing: 3 anaerobe vergistingsinstallaties – afgesloten 
   vaten waarin natuurlijke bacteriën zonder zuurstof 12.500 
   ton organisch afval per jaar afbreken. Het resultaat is de 
   productie van biomethaan (ca 4,8 miljoen kWh – equivalent 
   van 235 gezinnen) en vloeibare meststof.
- Oplossing: 
   TFS (Tensioned Fabric Structure) van 15m x 20m
 Aluminium structuur met PVC membraan
 o Roestvrij
 o Bestand tegen hitte en hoge vochtigheidsgraad
 o Natuurlijke lichtinval vermindert de 
     operationele kost

 Perfect afgesloten structuur
 o Geen geurhinder
 o Vogels/dieren kunnen niet binnen
 o Gecontroleerde ventilatie

https://www.facebook.com/veldemangroup

https://www.linkedin.com/company/veldeman-structure-solutions

https://twitter.com/VeldemanGroup

info@veldemangroup.com www.veldemangroup.com


