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Nouvelle publication: 
L’ancrage d’éléments en béton préfabriqué. 

Panneaux de façade, balcons et auvents 

Pour	aider	le	prescripteur	à	choisir	la	bonne	technique	
d’ancrage,	FEBELARCH	a	publié	la	brochure:	«L’ancrage	

des	panneaux	de	façade	et	balcons».	La	plupart	
des	techniques	disponibles	y	sont	abordées.	La	

première	partie	porte	sur	les	éléments	de	
façade,	la	seconde	sur	les	balcons	et	les	

auvents.	

Om	de	voorschrijver	te	ondersteunen	bij	het	maken	van	de	juiste	
keuze	van	verankeringsysteem	geeft	FEBELARCH	de	brochure	

“Verankering	van	Gevelpanelen	en	Balkons”	uit.	De	meeste	
beschikbare	technieken.	komen	er	aan	bod.	Een	eerste	hoofdstuk	

behandelt	de	gevelelementen,	een	tweede	de	balkons	en	luifels.	

Nieuwe publicatie: 
Verankering van elementen in prefab beton. 

gevelpanelen, balkons en luifels 

Appartementsgebouw met balkons
Immeuble d’appartements avec balcons
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grijze gevelpanelen
Panneaux de façade gris

gevelpaneel met gevelplaatanker en horizontale verankering (afstoter)
Panneau de façade avec ancrage de façade et encrage horizontal (écarteur)

witte gevelpanelen
Panneaux de façade blancs
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Geprefabriceerde	elementen	in	
architectonisch	beton	vormen	een	snel	
groeiende	markt.	Dat	brengt	ook	een	
ontwikkeling	van	de	elementen	met	zich	
mee:	balkons,	luifels	en	gevelpanelen	
worden	steeds	groter,	kleurrijker,	grilliger	
van	vorm	en	zwaarder.	Deze	evolutie	heeft	
een	invloed	op	de	verankeringselementen	
die	instaan	voor	de	verbinding	tussen	de	
betonelementen	en	de	draagstructuur	
van	het	bouwwerk.	Een	verkeerde	keuze	
of	uitvoering	kan	desastreuze	gevolgen	
hebben,	met	soms	dodelijke	afloop.	
Dat	er	een	ruime	keuze	aan	systemen	
voorhanden	is,	maakt	het	er	voor	de	
voorschrijver	niet	gemakkelijker	op.	Want	
welke	oplossing	moet	hij	nu	voor	welke	
situatie	kiezen?	Thermische	uitzetting,	
thermische	uitzetting,	thermische	
onderbreking,	windlasten,	opnemen	van	
het	eigen	gewicht,	torsies,	doorbuiging,	
het	zijn	allemaal	aspecten	waar	rekening	
mee	moet	gehouden	worden.

Kiezen	voor	de	juiste	verankering	kan	best	
van	in	de	ontwerpfase.	Zo	kan	de	meest	
geschikte	(lees	goedkope)	oplossing	
geïntegreerd	worden.	Dikwijls	kan	de	
verankering	zonder	grote	meerkost	
gerealiseerd	worden	door	eenvoudigweg	
sokkels	aan	de	gevelpanelen	te	storten.	
Voor	meer	ingewikkelde	situaties	staan	
dan	weer	hoogtechnologische,	roestvaste	
ankers	ter	beschikking.	Zij	laten	
bijvoorbeeld	de	regeling	van	de	panelen	
in	drie	richtingen	toe.	Wilt	u	alles	weten	
over	het	kiezen	van	de	juiste	verankering?	
Vraag	dan	kostenkoos	de	brochure	aan.	
(JM)

Le	marché	des	éléments	préfabriqués	
en	béton	architectonique	connaît	
actuellement	une	croissance	rapide.	Suite	
à	cette	croissance,	les	différents	éléments	
ne	cessent	d’évoluer:	balcons,	auvents	et	
panneaux	de	façade	sont	de	plus	en	plus	
grands,	plus	colorés,	plus	lourds	et	de	
forme	plus	complexe.	Cette	évolution	a	un	
impact	sur	les	éléments	d’ancrage,	points	
de	liaison	entre	les	éléments	en	béton	
et	la	structure	portante	de	l’ouvrage.	
Un	mauvais	choix	ou	une	mauvaise	
exécution	peut	avoir	des	conséquences	
désastreuses,	voire	mortelles.	En	outre,	
la	grande	variété	de	systèmes	existants	
ne	facilite	pas	la	vie	du	prescripteur.	
Pour	quelle	solution	opter	dans	quelle	
situation?	Dilatation	thermique,	coupures	
thermiques,	charges	dues	au	vent,	reprise	
du	poids	propre,	torsions,	flèche,	sont	
autant	d’aspects	dont	il	faut	tenir	compte.	

Il	convient	d’opter	pour	la	bonne	
technique	d’ancrage	dès	la	phase	de	
conception.	De	cette	manière,	il	sera	
possible	d’intégrer	la	meilleure	solution	
(comprenez	la	moins	chère).	L’ancrage	
peut	généralement	être	réalisé	sans	
trop	de	frais	supplémentaires,	par	
exemple	en	prévoyant	des	socles	
sur	les	panneaux	de	façade.	Pour	les	
situations	plus	complexes,	il	existe	
des	ancrages	inoxydables	de	haute	
technologie	permettant	notamment	de	
régler	la	position	des	panneaux	dans	trois	
directions.	Vous	voulez	tout	savoir	sur	les	
différentes	techniques	d’ancrage?	Alors,	
n’hésitez	pas	à	demander	notre	brochure	
gratuite.	(JM)

Horizontale verankering door middel 
van een L-profiel
Ancrage horizontal au moyen d’un profil en L

Plaatsing van een gevelpaneel met console 
op een vloerplaat
Pose d’un panneau de façade pourvu d’une con-
sole sur un élément de plancher

MAS Antwerpen – arch. Neutelings Riedijk architects Verankering balkon met thermische onderbreking
Ancrage d’un balcon avec coupure thermique
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beton

www.douterloigne.com

Plaats uw woning terug voor 100% op de fundering !

35 x 14 x 14 cm                        13,3 kg/st

Volledige opvang van de spouwmuur van 35cm!
Isolatie kan doorlopen zonder verschuiving!
Eén type blok voor de volledige fundering!
Handige steen met een beter rendement!
Perfect verband op de hoeken !
BENOR gekeurd !BENOR gekeurd !

welfsels - blokken

Fundi® 3514® 
De nieuwe standaard in funderingsmetselwerk !

www.douterloigne.com

De brochure “Verankering van gevelpanelen 
en balkons” kan aangevraagd worden via 
mail@febe.be, telefonisch op 02 735 80 15

FEBELARCH	groepeert	binnen	FEBE	de	fabrikanten	van	elemen-
ten	in	architectonisch	beton.	De	leden	van	FEBELARCH	werken	
samen	aan	het	bestuderen	en	het	op	punt	stellen	van	de	techni-
sche	kenmerken,	het	certificeren	van	de	kwaliteit	(BENOR)	en	de	
communicatie	van	de	toepassingsmogelijkheden	en	voorschriften	
van	kwalitatief	hoogstaande	elementen	in	architectonisch	beton.

	www.febelarch.be	

Ook	de	volgende	publicaties	van	FEBELARCH	kan	u	kostenloos	
aanvragen:

-	 De	gids	voor	Architecten
-	 Voorbeeldlastenboek	Architectonisch	Beton
-	 Onzichtbaar	Beton
-	 Sandwichpanelen	in	architectonisch	beton
-	 Ontwerpen	van	constructies	in	prefab	beton

La brochure «L’ancrage de panneaux de 
façade et balcons» peut être demandée par 
e-mail à l’adresse mail@febe.be, ou par 
téléphone au 02 735 80 15

FEBELARCH	regroupe	au	sein	de	la	FEBE	les	fabricants	
d’éléments	en	béton	architectonique.	Les	membres	de	FEBE-
LARCH	collaborent	ensemble	à	l’étude	et	à	la	mise	au	point	
de	caractéristiques	techniques,à	la	certification	de	la	qualité	
(BENOR)	et	à	la	mise	en	valeur	des	possibilités	d’application	et	
aux	prescriptions	des	éléments	de	haute	qualité	en	béton	archi-
tectonique.
	 	www.febelarch.be	

Ces	publications	de	FEBELARCH	sont	également	disponibles	
gratuitement	sur	simple	demande:

-	 Guide	pour	les	architectes
-	 Cahier	des	charges	types	pour	le	Béton	Architectonique
-	 Le	béton	invisible
-	 Panneaux	sandwiches	en	béton	architectonique
-	 Conception	de	constructions	en	béton	préfabriqué



Rodenbachstraat 30 - 8909 Vlamertinge - T. 057-20 25 01 - F. 057-20 38 14 - info@valcke-prefab.be       www.valcke-prefab.be

Valcke bouwt voor alle sectoren van de industrie en diensten. U wenst een 
stockagehal, een productie- of bureelruimte te bouwen?  We maken voor u 
een specifiek ontwerp dat aan uw wensen voldoet. De architecturale vrijheid 
van beton laat ons immers toe eindeloze mogelijkheden te creëren. Met een 
uitgebreid aanbod van structuurelementen bouwen we hallen met vrije over-
spanning tot 40 meter en een vrije hoogte tot 20 meter.

Onze realisaties zijn tegelijk imposant en aantrekkelijk. Altijd in de bouwstijl die 
de bouwheer en architect wensen. Overal doorheen het land zie en voel je in 
onze constructies de Valcke-degelijkheid en knowhow!                 

Prefab betonstructuren  
funderingen - kolommen 
balken (tot 40m) - gevelpanelen 
gewelven (tot 12m) - trappen
stortbetoncentrale Benor

PREFAB BETON
Vlamertinge 057-20 25 01

Geniet van de unieke
architecturale vrijheid 
van prefab beton




