VARIANT +
KLEINE LOODSEN
HET SLIMME DAK BOVEN UW HOOFD

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
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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.

2

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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+
VARIANT
Een efficiënte kleine ruimte
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Sterke punten
VARIANT+-loods
n Beproefd bouwsysteem
n Ideaal voor kleine ruimten
n Zeer flexibel op maat te maken

1 Fundering

Bij de VARIANT+-loods kunt u diverse funderingen toepassen,

n Fraai uiterlijk

zowel voor tijdelijk als permanent gebruik. U kunt kiezen

n Binnenruimte optimaal

uit een houten of betonnen ringbalk, betonplaten,

te benutten

betonpoeren of een betonvloer.

n Alternatief voor hallen

met plat dak
n Concurrerende prijs,

kostenbesparend in montage
n Afwijkende maten en

uitvoeringen mogelijk

2 Constructie

De constructie van de VARIANT+-loods bestaat uit buis- of
IPE-profielen. De keuze voor het profiel wordt door onze
constructeurs bepaald en is afhankelijk van de sneeuw- en
windbelasting. De productie van bijbehorende onderdelen
als schoorverbanden en koppelprofielen doen we zelf. Dat
geldt ook voor het coaten van de constructie. Als optie
kunnen wij de constructie voor u verzinken.
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3 Gordingen
Wij passen geïmpregneerde en voorgeboorde houten
gordingen toe. Naast een gunstige prijsstelling zijn de

Standaardkleuren

voordelen daarvan duurzaamheid, eenvoudige bewerking
en snelle montage. Als optie kunt u ook kiezen voor

RAL 1015 Licht ivoor

stalen gordingen.
RAL 3009 Oxiderood

4 Gevels
Onze prefab systeemgevel heeft een zeer laag eigen
gewicht en een gering transportvolume. U kunt deze

RAL 3016 Koraalrood

duurzame gevel eenvoudig monteren. Voor een snelle
montage zijn alle gaten aanwezig.

RAL 5010 Gentiaanblauw

5 Schuifdeuren

RAL 6009 Dennengroen

Schuifdeuren maken we van een verzinkt stalen frame
voorzien van beplating. Uniek in ons systeem zijn de lange
levensduur en de flexibiliteit. Bovendien hoeft u de deuren

RAL 6011 Resedagroen

niet te onderhouden. U kunt ook kiezen voor eenvoudig
te monteren loopdeuren die wij compleet met alle
toebehoren leveren.

RAL 7016 Antracietgrijs

RAL 7035 Lichtgrijs

6 Golfplaten
In de standaard uitvoering zijn onze loodsen voorzien
van stalen golfplaten. U heeft keuze uit verschillende

RAL 8014 Sephiabruin

uitvoeringen en 11 standaard RAL kleuren.
RAL 9002 Grijswit

7 Bevestiging en afwerking
Als afwerking leveren wij u stalen zetwerk en boeidelen in
de kleuren van de beplating. In het bouwpakket vindt u al
het bevestigingsmateriaal, tot aan het laatste schroefje.

8 Opties

Door de vele opties zijn wij in staat de VARIANT+-loods
geheel aan uw wensen aan te passen. Voorbeelden zijn
lichtdoorlatende golfplaten, anti-condensvilt in het dak,
isolatie, draaikiepramen, diverse deuren, ventilatie, luifel enz.

9 Bouwpakket
Wij leveren u de loods als bouwpakket, waarbij iedere loods
is voorzien van montagetekeningen. Transport kan per truck
of open top container voor verre bestemmingen.
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RAL 9006 Blank aluminium

Een VARIANT + -loods voor iedere toepassing
Diverse standaard types

P5/2.7

P5/3.8

3,0 m+

4,0 m+

5,0 m

5,0 m

P6/2.7

P6/3.8

4,0 m+
3,0 m+

6,0 m

6,0 m

P6/4.8

P7/2.7

5,0 m+
3,0 m+

6,0 m

7,0 m

P7/3.8

P7/4.8

5,0 m+

4,0 m+

7,0 m

7,0 m
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P8/2.7

P8/3.8

4,0 m+

3,0 m+

8,0 m

8,0 m

P8/4.8

P9/2.7

5,0 m+
3,0 m+

9,0 m

8,0 m

P9/3.8

P9/4.8

5,0 m+

4,0 m+

21,5
9,0
m m

9,0 m

P10/3.8

P10/4.8

5,0 m+

4,0 m+

21,5
10,0
mm

10,0 m
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Showcases

VARIANT + -loodsen

1

2

3

1 VARIANT+ P9/2.7 | Stalling voor voertuigen
2 VARIANT+ P6/4.8 | Werkplaats met draaideur 2,50 x 2,50 m, zij-ingang en carport
3 VARIANT+ P6/4.8 | Opslagruimte met lichtband in dak en zijwand
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Showcases

VARIANT + -loodsen

4

5

6

4 VARIANT+ P9/4.8 | Opslagruimte met schuifdeur 3,75 x 4,00 m
5 VARIANT+ P9/4.8 | Garage met deur 5,00 x 4,50 m
6 VARIANT+ P6/4.8 | Opslag met open zijwand 10,00 x 4,30 m
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Showcases

VARIANT + -loodsen

7

8

9

7 VARIANT+ P7/4.8 | Geïsoleerde opslagruimte met loopdeur en raam
8 VARIANT+ P9/4.8 | Bovenaanzicht met lichtplaten en ventilators
9 VARIANT+ P5/2.7 | Opslagruimte met schuifdeur 2,50 x 2,50 m
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Showcases

VARIANT + -loodsen

10

11

12

10 VARIANT+ P4/2.7 | Opslagruimte met schuifdeur 2,50 x 2,50 m
11 VARIANT+ P4/2.7 | Opslagruimte
12 VARIANT+ P9/3.8 | Opslagruimte met deur in zijwand
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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

