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Eenvoudig te monteren tussenvloer 
voor snelle ingebruikneming.

De trap van de tussenvloer is bij de 
structuur inbegrepen.

De borstwering is bij de structuur 
inbegrepen.

Voldoet aan de Europese en/of 
Franse normen.

CE-gecertificeerd, voldoet aan : 
de Europese verordening EU nr. 
305/2011, de technische normen die 
op Europees niveau geharmoniseerd 
zijn: EN1090-1 en 1090-2. De 
gebruikte uitvoeringsklasse is EXC 2.

Legende 
van de symbolen

NF 
EN ISO

Deze tussenvloerconfiguratie wordt vooral aanbevolen voor het uitbreiden van uw werkruimten met behulp van de 
beschikbare hoogte van uw gebouwen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het gevoel en het gebruikscomfort van de structuur.

Het creëren van een rustplaats, een refter, de noodzaak om snel een speciale ruimte in productie te installeren, het 
vinden van extra m² kantoorruimte, …    
MEZZZAMAN OFFICE past zich aan het hart van uw activiteit aan. 

MEZZAMAN 
office

Toepassingsdomein:
 
■ Fabriek 
■ Logistiek centrum
■ Onderhoudsatelier
■ Kantoor



(fig. A.3)
■ Vloer op dragende 
primaire liggers

De combinatie van de droge geribde plaatvloer en de spaanplaatlaag erop zorgt voor meer stabiliteit in uw constructie 
en een onmiskenbaar werkcomfort.
Een aan het gebruik aangepast ontwerp, een productie “op maat”, bovenop alle mogelijke aanpassingen van trappen, 
leuningen, vloeren, ... dragen in grote mate bij tot de flexibiliteit van de organisatie van uw werkplekken.

Dankzij een eenvoudige en snelle implementatie worden uw projecten voor nieuwe inrichtingen wendbaar. 
Met MEZZZAMAN OFFICE is het nog nooit zo eenvoudig geweest om uw werkruimte operationeel te maken.
 
Pluspunten: 
■ Compatibel met de installatie van modulaire scheidingswanden op of onder uw structuur.
■ Draagvermogen per vierkante meter bestudeerd voor een optimale match met uw gebruik.
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6

Structuur
Staal, robuust en zelfdragend. Zonder 
perforaties en gelast op de werf.

- Staanders
- Primaire en secundaire liggers (regelbare 
primaire en secundaire liggers als optie)
- Vloer
- Leuning en trap

Staanders
Vierkante gelakte buis met verschillende 
diameters, afhankelijk van het project. De 
plaats en de dikte zijn voorzien voor een 
minimaal vloeroppervlak.

Draagvermogen
Vermogen van 250 kg/m² tot 500 kg/m² 
(afhankelijk van project).

Samenstelling 
MEZZAMAN OFFICE

Afwerking
Staanders:
- Epoxylak
- Standaard antracietgrijs RAL 7024 (Andere 
RAL-kleuren verkrijgbaar, zie pagina 26) 
Gegalvaniseerde primaire liggers.

Primaire liggers
“C”-profielen met verschillende diameters, 
afhankelijk van het project. Hoogte van 150 tot 400 
mm.

De keuze van de profielen is geoptimaliseerd om te 
voldoen aan de verwachte vereisten.

Vloer
Standaard: Droge bovenliggende vloer (Geribde 
staalplaat, hoogte 22 mm gegalvaniseerd + 
spaanplaat P4 tegels, dikte 19 mm, ruw)

Optioneel alternatief:
- Spaanplaat P5 (vuurwerend, waterafstotend), 
tong en groef, ruw(Geribde staalplaat, hoogte 22 
mm gegalvaniseerd + spaanplaat P5 tegels, dikte 
22 mm, ruw)
- Spaanplaat P6, dikte 38 mm, met witte onderkant
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Vloer
■ Bevestiging spaanplaat 19 mm (fig. A.1) op geribde 
   staalplaat (fig. A.2) vastgeschroefd op de primaire en 
   secundaire liggers

a

(fig. A.1)
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■ Helling 35°, 38° of 45° 
■ Nuttige breedte 600, 800, 

1.000 of 1.200 mm
■ Totale breedte 780, 980, 

1.180 of 1.380 mm
■         NF EN ISO 14122-1 tot 3 
           en NF E 85-015
■ Tussenbordes als optie 

voor trappen met 2 
traparmen (fig. B)

■ Trapleuning bevestigd 
met bouten op trapboom 
voor grotere stabiliteit

■ Continuïteit tussen de 
twee leuningen (trap en 
borstwering)

■ Verstevigde 
trapneus voor groter 
gebruikscomfort

■ Staander bevestigd in 
opbouw op primaire ligger 
(voorboren van primaire 
liggers in fabriek) 

■ Hoogte 1.100 mm met 
handgreep ovalen buis 
van 48 mm voor betere 
grip en buis Ø20 mm

■ Onderste tussenplint 150 
mm hoog 

■         NF EN ISO 14122-1 tot 3
            en NF E 85-015
■ Trendy ontwerp voor 

meer nuttige oppervlakte 
op de tussenvloer

■ Geleverd als 
basiselement en 
aanbouwelement voor 
snelle montage

trap
■ Helling 35°, 38° of 45° 
■ Nuttige breedte 600, 800, 
   1.000 of 1.200 mm
■ Totale breedte 760, 960, 

1.160 of 1.360 mm
■          NF EN ISO 14122-1 tot 3
            en NF E 85-015
■ Trapleuning gelast aan 

trapboom 
■ Tussenbordes als optie 

voor trappen met 2 
traparmen (fig. B)

■ Staander met plaat 
bevestigd op de vloer van 
de tussenvloer

■ Hoogte 1.100 mm met 
handgreep buis Ø30 mm

■ Onderste plint 150 mm 
hoog

■          NF EN ISO 14122-1 tot 3 
            en NF E 85-015

SAMENSTELLING TRAP/LEUNING 1

leuning

(fig. B)

trap

SAMENSTELLING TRAP/LEUNING 2

leuning

Mogelijke opties
Veiligheidssas

Een veilig en efficiënt systeem voor de 
behandeling van palletten op de tussenvloer.

Staanderbescherming
Beschermt de tussenvloer tegen schokken van 
transportwagens.

Poort met hydraulische cilinder
Ideaal om een pallet op de tussenvloer te 
brengen en de gebruikers veilig te houden.

Losplaat
Beschermt de vloer bij het lossen van palletten.

Regelbare primaire ligger
Ontworpen om de oppervlakte van de 
tussenvloer te maximaliseren in het geval van 
een problematische installatieplaats.

schoor
Alternatief voor kruisstuk om een vrije doorgang 
tussen de staanders van de tussenvloer mogelijk 
te maken. 
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kenmerken 
op maat

Toegangsbordes

Voorzien en geïnstalleerd voor het plaatsen van 
een uit de structuur verspringende trap of voor 
configuraties met een trap met twee traparmen.
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“Een rustruimte voor onze medewerkers, een eethoek 
en ook kantoren voor de teamleiders in het midden 
van de fabriek.

Dit was de opdracht voor ManOrga en hun 
distributiepartner waarmee wij in contact stonden. De 
kantoren op de begane grond en op de 1e verdieping 
op de tussenvloer zijn operationeel.

Geen impact op de productiezone. Wij zijn in hetzelfde 
gebouw gebleven, geen extra constructie. “ 

Het voordeel van de voorgestelde oplossing? 

“Een echte verbetering voor het welzijn van de 
werknemers en de inrichting van de werkplekken. “

INÈS - Verantwoordelijke Human Resources

MEZZAMAN OFFICE

Foto’s: © wavebreakmedia - Halfpoint - Aleksandr Korobkov - Shutterstock / Manorga
Artistieke leiding: Servane Rotsaert 

Voorbeelden van 
andere prestaties
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