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HET SLIMME DAK
BOVEN UW HOOFD

J.Snoei BV

De specialist in
geprefabriceerde
stalen loodsen
n

EIGEN FABRICAGE, MADE IN HOLLAND

n

LEVERING WERELDWIJD

n

KORTE LEVERTIJDEN

n

RUIM 50 STANDAARD LOODSTYPES

n

GUNSTIGE PRIJSSTELLING

n

ERVARING SINDS 1935

Bij J. Snoei BV kennen wij loodsen van binnen en van buiten. Al sinds
1935 zijn wij dé specialist in de fabricage en levering van kwalitatief
hoogwaardige systeemloodsen.
Of u nu op zoek bent naar een tijdelijke of (semi)-permanente
bedrijfsloods, hangar, machineberging of werkplaats, bij J. Snoei BV
vindt u altijd een systeemloods die naadloos aansluit bij uw wensen.
Een slim dak boven uw hoofd noemen wij dat.

Een uniek concept
In ons uitgebreide programma vindt u prefab stalen bedrijfsloodsen
in vele soorten en maten. Dankzij ons unieke concept is een lichte
constructie mogelijk. Daarbij is een zware fundering overbodig en
bovendien is de montage van de loodsen snel en eenvoudig op
locatie uit te voeren.
Verder is het benodigde transportvolume van de loodsen laag.
Het resultaat? Slimme bouwpakketten die eenvoudig te vervoeren zijn,
wat ze ook uitermate geschikt maakt voor de export.
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Wij werken samen met

Kwaliteit die staat

dealers of hebben
agenten in diverse

Kwaliteit staat centraal in alles wat wij voor u doen. Wij werken dan

landen, waaronder:

ook uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige materialen die wij in
onze eigen fabriek produceren. Onze producten voldoen aan de

n

Denemarken

n

Duitsland

n

Engeland

n

Estland

n

Frankrijk

n

Griekenland

n

Letland

n

Litouwen

n

Portugal

n

Polen

n

Roemenië

n

Zwitserland

meest actuele Europese regelgeving.

Golfplaten op maat
Naast prefab stalen loodsen vindt u bij ons ook stalen golfplaten
in vele uitvoeringen. Deze produceren wij in onze eigen fabriek in
verschillende kwaliteiten, uitvoeringen en kleuren, zowel in rechte
als in getoogde vorm.
Omdat wij direct van de coil produceren, zijn wij in staat om
golfplaten in elke door u gewenste lengte te leveren.

Verschillende onderdelen van hoge kwaliteit
U vindt bij J. Snoei B.V. ook een breed aanbod kwalitatief hoogwaardige onderdelen, zoals schuifdeuren, ramen, constructiedelen,
beplating, zetwerk en bevestigingsmaterialen.

De mensen bij J. Snoei BV
De motor achter deze mooie producten zijn onze mensen waar we
dan ook trots op zijn. Ze verkopen, ontwerpen, lassen, spuiten, beladen,
maken golfplaten, gordingen, zetwerk, deuren en ga zo maar door.
De kennis, motivatie en betrokkenheid van ons team zijn voor u de
beste garantie dat u kunt rekenen op kwaliteit. Dit ondervinden onze
klanten al vele tientallen jaren, iedere dag opnieuw.
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J.Snoei BV

Wij loodsen u
naar de ideale
werk- of opslagplaats

Historie
De geschiedenis van J. Snoei BV gaat terug naar 1935, toen de
heer J. Snoei sr. begon met de handel in benodigdheden voor
tuinders. Enkele jaren later maakte hij een begin met de handel
in gebruikte ROMNEY-loodsen.
Het duurde niet lang voor J. Snoei BV deze activiteiten uitbreidde
met de eigen productie van onderdelen en de ontwikkeling
van nieuwe producten.
Inmiddels zijn er wereldwijd vele duizenden prefab stalen loodsen
van J. Snoei BV te vinden.
Door de jaren heen hebben wij niet alleen onze loodsen verder
ontwikkeld, maar ook ons assortiment uitgebreid. Hierdoor vindt
u bij ons een uitgebreid en overzichtelijk programma dat voldoet
aan de meest actuele Europese normen.
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U de wensen, wij de loods
Van tijdelijke bedrijfsloods tot permanente helikopterstalling,
wij ’loodsen‘ u snel en flexibel naar een werk- of opslagplaats die
perfect aansluit bij uw wensen. Daarbij hebben wij het gehele
proces van aanvraag tot levering op de bouwplaats in eigen
beheer. Hierdoor blijft de kwaliteit altijd gewaarborgd.

Snel en efficiënt
Onze jarenlange ervaring en unieke machinepark zijn de basis
voor snelle en efficiënte serieproductie. Dat komt niet alleen de
flexibiliteit maar ook ons prijsniveau ten goede. Onze fabriek en
opslagruimtes liggen op circa 20 kilometer van de Rotterdamse
haven. Ideaal voor export over zee.

Een systeemoplossing op maat
Uw wensen zijn ons startpunt. Omdat wij het volledige traject
van ontwerpen, berekenen, tekenen, produceren en controleren
zelf uitvoeren zijn wij in staat om precies te maken wat u nodig
heeft. Daarbij zoeken wij altijd een oplossing die in het standaard
systeem past. Hierdoor blijft de prijs gunstig en kunt u rekenen op
snelle levering.
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J.Snoei BV

Complete stalen
loods als bouwpakket

Wat uw behoefte aan tijdelijke of permanente opslag-, verblijfsof werkruimte ook is, onze specialisten zorgen altijd voor een
loods die volledig voldoet aan uw wensen.

Van ROMNEY tot JAWINI
De basis van ons programma is de halfronde stalen loods met
golfplaten, die zeer voordelige ruimte biedt. Dit model heeft
onder de naam ROMNEY wereldwijde bekendheid. Op basis
van dit eenvoudige en doordachte ontwerp, hebben wij de
VARIANT, VARIANT+ en JAWINI ontwikkeld.

Een loods voor elke behoefte
Door onze jarenlange ervaring hebben we vele duizenden
referenties in binnen- en buitenland. Daardoor weten wij als
geen ander hoe wij ook uw specifieke wensen kunnen
omzetten in de ideale loods.
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Enkele toepassingen
van onze loodsen:

Industrieel
n

Overkapping

n

Bedrijfshal

n

Werkplaats

n

Industriehal

n

Chemieloods

n

Garage

n Levering met CE

n

Opslagloods

n Serieproductie met robots

n

Showroom

n

Magazijn

n

Tijdelijke opslag

ROMNEY

VARIANT

VARIANT +

De kenmerken van onze loodsen
n Efficiënt en flexibel systeem
n Modulaire opbouw, onbeperkt in lengte en breedte

n Laag transportvolume
n Zeer lange levensduur
n Onderhoudsvrij

JAWINI

n Eenvoudig te isoleren
n Montage op prefab funderingen

Agrarisch

n Eenvoudig te demonteren
n Concurrerende prijs, kostenbesparend in montage

n

Opslagloods

n Snelle levering standaardtypes

n

Stalling

n

Land- / tuinbouwloods

n

Overkapping

n

Machineberging

n Als bouwpakket geleverd
n Alle materialen geproduceerd in eigen fabriek

Sport
n

Sporthal

n

Hangar

n

Jeu de Boules baan

n

Manege

n

Helikopterstalling

n

Rijhal

Overig
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n

Onderkomen

n

Restaurant

n

Vluchtelingenverblijf

n

Zonnedak

n

Carport

n

Fietsenstalling

ROMNEY ronde loodsen
De veelzijdige klassieker

De ROMNEY is de bekende halfronde loods, vernoemd naar één van
de originele fabrikanten. De unieke vorm maakt de loods uitermate
sterk, terwijl een lichte constructie toegepast wordt.
In de loop der jaren hebben wij de ROMNEY verder ontwikkeld.
Daarom kunnen wij voor u deze klassieke basisvorm geheel volgens
de huidige regelgeving produceren. Daarnaast hebben wij de
ROMNEY doorontwikkeld voor toepassingen met hoge sneeuwen windbelasting.
Met een slimme constructie zijn vrije overspanningen van 7,6 tot
21,5 meter mogelijk. U kunt de loodsen in 10 standaardmaten
verkrijgen, met verschillende nokhoogten en diverse deuren.
De meeste types zijn als multispan leverbaar wat wil zeggen dat
door het aan elkaar koppelen van meerdere loodsen nog meer
ruimte ontstaat.
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Eigenschappen
n De klassieke halfronde loods
n Gebogen stalen constructie met gordingen en
stalen beplating
n Breedte tussen 7,6 en 21,5 m vrije overspanning
n 10 standaard breedte- en hoogtematen
n Uitvoering van lichtgewicht tot sneeuwlast 260 kg/m²
n Lengte onbeperkt uit te breiden

De sterke punten van
onze ROMNEY-loods
n Zeer sterk door halfronde vorm
n Bewezen concept
n Unieke, sterke en relatief lichte constructie
n Gering aantal verschillende onderdelen
n Ideaal voor export; 600 m² in een 20ft container
n Eenvoudig te isoleren
n De voordeligste vorm om ruimte te creëren
n Talloze speciale uitvoeringen mogelijk
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VARIANT systeemloodsen
De ruimte optimaal benutten

Om u nog meer flexibiliteit te bieden hebben wij als afgeleide
van de ROMNEY de VARIANT ontwikkeld. Deze loods biedt u extra
binnenruimte door de zadeldakconstructie. Door de rechte
zijwanden kunt u de ruimte in de loods optimaal benutten.
De VARIANT is leverbaar in 16 standaardtypes, met verschillende
wand- en nokhoogten. U hebt de keuze uit een uitgebreid
programma mogelijkheden en opties.
De VARIANT heeft een vrije overspanning van 5 tot 15 meter.
Veel types zijn als multispan leverbaar, wat het mogelijk maakt
om meerdere loodsen aan elkaar te koppelen.
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Eigenschappen
n Loods met rechte zijwanden en een gebogen dak
n Stalen constructie met gordingen en stalen beplating
n Breedte tussen 5,0 en 15,0 m vrije overspanning
n 16 standaard breedte- en hoogtematen
n Uitvoering van lichtgewicht tot sneeuwlast 260 kg/m²
n Lengte onbeperkt uit te breiden

De sterke punten van
onze VARIANT-loods
n Voordelen in sterkte door ronde vorm
n Binnenruimte ideaal te benutten
n Relatief lichte constructie
n Standaard ramen en deuren eenvoudig in te bouwen
n Concurrerende prijs, kostenbesparend in montage
n Ideaal voor export
n Talloze speciale uitvoeringen mogelijk
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+
VARIANT kleine loodsen
Een efficiënte ruimte

Soms is juist een minder grote ruimte gewenst. Speciaal voor die
gevallen hebben wij de VARIANT+ ontwikkeld. Een compacte loods
met rechte zijwanden en een licht gebogen dak.
Door deze vorm kunt u de complete ruimte optimaal benutten.
De vrije overspanning van de VARIANT+ is 3 tot 10 meter. U kunt
de loodsen verkrijgen in diverse standaard uitvoeringen, met
verschillende hoogten en diverse deuren.
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Eigenschappen
n Compacte loods met rechte zijwanden en een licht gebogen dak
n Stalen constructie met gordingen en stalen beplating
n Breedte tussen 3,0 en 10,0 m vrije overspanning
n Diverse standaard breedte- en hoogtematen
n Uitvoering van lichtgewicht tot sneeuwlast 260 kg/m²
n Lengte onbeperkt uit te breiden

De sterke punten van
onze VARIANT+-loods
n Beproefd bouwsysteem
n Ideaal voor kleine ruimten
n Zeer flexibel op maat te maken
n Fraai uiterlijk
n Binnenruimte optimaal te benutten
n Alternatief voor hallen met plat dak
n Concurrerende prijs, kostenbesparend in montage
n Afwijkende maten en uitvoeringen mogelijk
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JAWINI standaard loodsen
Bekende dakvorm in standaardsysteem

In de jaren ‘60 ontwikkelde J. Snoei BV een unieke prefab zadeldakloods onder de naam JAWINI. Deze loods met rechte zijwanden en
een puntdak werd al snel een groot succes. Uiteraard is de JAWINI
meegegaan met de tijd, waarbij het sterke concept ongewijzigd
is gebleven.
De nieuwste generatie JAWINI-loodsen is het resultaat van jarenlange
ervaring en voldoet ruimschoots aan de meest actuele Europese
normen.
De JAWINI heeft een vrije overspanning van 8 tot 15 meter en is
leverbaar in diverse standaardtypes met verschillende zijwanden nokhoogtes. Daarnaast is er een uitgebreid programma aan
mogelijkheden en opties.
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Eigenschappen
n De bekende dakvorm in een standaardsysteem
n Stalen constructie met gordingen en stalen beplating
n Breedte tussen 8,0 en 15,0 m vrije overspanning
n Diverse standaard breedte- en hoogtematen
n Uitvoering van lichtgewicht tot sneeuwlast 260 kg/m²
n Lengte onbeperkt uit te breiden

De sterke punten van
onze JAWINI-loods
n Uniek door de voordelen van de prefab loods als
uitgangspunt te nemen
n Lichte fundering mogelijk
n Bekende en gedegen uitstraling
n Concurrerende prijs, kostenbesparend in montage
n Afwijkende maten en uitvoeringen mogelijk
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Golfplaten op maat
uit eigen fabriek

Ook voor golfplaten bent u bij ons aan het juiste adres. We produceren
de golfplaat niet alleen voor onze loodsen maar voor alle mogelijk
denkbare toepassingen. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden zoals
het togen van de golfplaat, het aanbrengen van anti-condensvilt
en het perforeren van de golfplaat. Door de golfplaat dubbel uit te
voeren met isolatie ertussen ontstaat een geïsoleerde constructie
zonder koudebruggen en met een zeer klein transportvolume.
Al onze golfplaten zijn voorzien van CE-markering en voldoen
daarmee aan de meest actuele Europese normen.
Door onze directe manier van werken en onze korte lijnen zijn wij als
geen ander in staat om u golfplaten tegen scherpe prijzen én op
korte termijn te leveren.
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Technische gegevens gegalvaniseerde
stalen golfplaten type 76/18
n Totale plaatbreedte ca. 830 mm
n Werkende breedte ca. 760 mm
n Profielhoogte 18 mm
n Lengte op maat tot maximaal 7000 mm
n Togen van golfplaat met minimale buigradius ca. 3000 mm
n Vrije overspanning 1,2 m

Gegalvaniseerde stalen golfplaat

Standaardkleuren
RAL 1015 Licht ivoor

n Dikte 0,56 mm
n Verzinkte uitvoering

Gegalvaniseerde stalen golfplaat
met siliconen polyester coating

RAL 3009 Oxiderood

RAL 3016 Koraalrood

n Dikte 0,56 mm
n Voorzien van zinklaag
n In 11 RAL kleuren leverbaar uit voorraad

RAL 5010 Gentiaanblauw

n A-zijde voorzien van siliconen polyestercoating
n B-zijde voorzien van beschermlak

RAL 6009 Dennengroen

Geperforeerde stalen golfplaten
RAL 6011 Resedagroen

n Dikte 0,56 mm
n Voor binnentoepassing, met name geluidisolatie
n Kleur RAL 9002

RAL 7016 Antracietgrijs

Polyester golfplaten voor
toepassing in lichtstraten

RAL 7035 Lichtgrijs

n 85% lichtdoorlatend

RAL 8014 Sephiabruin

n Plaatbreedte: 910 mm
n Werkende breedte: 760 mm
n Brandklasse B2

RAL 9002 Grijswit

n Standaardlengten op voorraad
RAL 9006 Blank aluminium

Anti-condens golfplaten
n Als optie op alle golfplaten
n Neemt condenswater op
n Voorkomt druppelvorming bij condens
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Overige producten

Zetwerk
n

Eigen productie dus snelle levertijd

n

Voorzien van beschermfolie

n

Verzinkt of 11 RAL kleuren

Gordingen en kanthout
n

Diverse maten op voorraad

n

Met CE markering en gordingen in sterkteklasse C24

n

Mogelijkheid om gatenpatroon aan te brengen

Bevestigingsmateriaal
n

Schroeven voor beplating in diverse uitvoeringen en
kleuren op voorraad

n

Bouten en moeren voor constructieverbindingen,
voorspanbouten

n

Fundatieankers en klein materiaal op voorraad
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Dakgoten
n

Eigen systeem stalen zijwandgoot zonder gootbeugels

n

3 RAL kleuren mogelijk: RAL 7016/7035/9006

n

Verzinkte tussengoten met toebehoren

Damwandplaten
n

In zeer veel kleuren en uitvoeringen leverbaar

n

Scherpe prijzen door gunstige inkoop

n

Ook voor kleine partijen en bewerkingen aan beplating

Sandwichpanelen
n

Als PIR paneel in hoge kwaliteit leverbaar in
diverse kleuren en dikten

n

Blinde en zichtbare bevestiging mogelijk
voor wandpanelen

n

Als optie op loodsen en als los product leverbaar

Mineraalwol
n

Mineraalwol in verschillende dikten op voorraad

n

Gunstige prijzen

n

Geschikt voor diverse toepassingen

Kunstof ramen
n

Kunststof draai- kiep raam 1,20 x 1,05 m wit met dubbelglas

n

Links- en rechtsdraaiende uitvoering

n

Past in gevel en zijwand van alle standaard loodsen

Ventilatoren
n

Windgedreven ventilator, doorlaat ø200 mm

n

Capaciteit 110 m³/u bij windsnelheid 3 m/s

n

Voor montage in het midden van een rond dak

Loopdeuren
n

Standaard stalen deur op voorraad

n

Tevens uitvoering in 11 kleuren en geïsoleerd op voorraad

n

Als alternatief zware geïsoleerde stalen loopdeur

Schuifdeuren
n

Eigen systeem met verzinkt stalen frame, bewezen kwaliteit

n

Breedte onbeperkt, hoogte tot 5,0 m

n

Zeer veel uitvoeringen en mogelijkheden, zowel standaard
als maatwerk
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ROMNEY
VARIANT
VARIANT +
JAWINI
J. SNOEI BV - Prefab buildings
BEZOEKADRES

GOLFPLATEN

Van der Giessenweg 6
2921 LP Krimpen a/d IJssel
Nederland
T

+31 (0)180 51 91 55

E

info@jsnoeibv.com

W

www.jsnoeibv.com

SCHUIFDEUREN
FUNDATIES
OPTIES VOOR LOODSEN

POSTADRES

Postbus 191
2920 AD Krimpen a/d IJssel (NL)

BOUWPAKKETTEN & MONTAGE

