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slotdichting en verankering. Dit kan zowel direct

gebruikte of verhuur van stalen damwand. Daar-

vanaf de fabriek als vanaf onze voorraad. Gooi-
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meer werkt samen met gerenommeerde fabrie-

Buispalen

9

ken uit binnen -en buitenland, die staan voor
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kwaliteit. Op onze voorraad hebben wij groot een
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hoekprofielen en slotdichting, waardoor er bijna
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altijd snel geleverd kan worden.

assortiment aan damwand, balken, rijplaten,

Gooimeer is servicegericht en kenmerkt zich door
kennis, ervaring en flexibiliteit. Niet voor niets zijn
wij ISO 9001:2008 gecertificeerd. Neemt u gerust
contact met ons op om zelf te kunnen ervaren,
wat wij voor u kunnen betekenen.
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Damwanden
Z-profielen

Damwanden
U-profielen

Gooimeer heeft sinds 2016 een compleet

Naast de veel gevraagde Z-profielen, levert Gooi-

nieuwe reeks Z-profielen in haar assortiment van

meer ook Larssen U-profielen van Vitkovice uit

de Chinese producent ZiZhu exclusief voor de

Tsjechië.

van 745 - 2500 cm3/m. Door het op- en afwalsen

Benelux.

Deze profielen zijn leverbaar in verschillende

van de verschillende profielen, kan er voor elk

breedtes en typen met een weerstandsmoment

project maatwerk geleverd worden.

De optimale sterkte / gewichtsverhouding en een
breedte van minimaal 700 mm, maken deze profielen tot de meest economische profielen welke
nu op de markt beschikbaar zijn. Gooimeer levert deze planken snel uit voorraad als enkele,
dubbele of viervoudige planken geheel conform
de EN 10248. En de veelvoud van profielen
zorgt ervoor dat er altijd wel een damwandprofiel
bij uw ontwerp past
.
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Damwanden
PZC

Damwanden
Verhuur

Gooimeer levert exclusief de PZC damwand

Vaak zijn damwanden maar voor een bepaalde

profielen welke worden geproduceerd door

periode nodig. In dit geval kan er gekozen

Gerdau in de Verenigde Staten. Gooimeer is de

worden voor het huren van stalen damwanden.

exclusieve vertegenwoordiger van deze profielen

Stalen damwand is namelijk uitermate geschikt

voor de Benelux. Deze PZC profielen kenmerken

Dit slot is niet alleen het sterkste slot wat op de

voor hergebruik. Voor langere perioden kan er

zich vooral door het Ball en Socket slot.

markt beschikbaar is, maar het heeft zich ook

ook gekozen worden voor de koop / terugkoop

bewezen als ideaal slot voor het statisch drukken

van damwand. Gooimeer heeft een aanzienlijke

van damwanden. Door zijn perfecte geometri-

voorraad damwand in verschillende profielen en

sche vorm is de kans van uit het slot lopen zeer

lengten, zodat er altijd wel een passende aanbie-

gering en treedt er minder snel slotschade op.

ding kan worden gemaakt voor uw project.

Het assortiment aan PZC profielen is zeer uitgebreid en omdat Gooimeer een groot aantal profielen en typen op voorraad heeft, zijn we flexibel
en kunnen wij snel leveren.
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Hoekprofielen

Buispalen

Voor het maken van hoekverbindingen tussen

Ook voor stalen buispalen kunt u bij Gooimeer

verschillende stalen damwand profielen, wordt

terecht. Of het nu gaat om stalen buispalen voor

er meestal gebruik gemaakt van hoekprofielen.

o.a. stempels, dukdalven of combiwanden,

Ook voor hoekprofielen bent u bij Gooimeer aan

Gooimeer heeft op dit gebied genoeg te bieden.

het juiste adres. Gooimeer is voor geheel

Voor combiwanden kunnen wij u zodoende het

Europa de exclusieve vertegenwoordiger van

complete pakket aanbieden. Wij kunnen u zowel

Pilepro, de fabrikant van stalen hoekprofielen.

de damwand als buispalen met aangelast dam-

Voor elk type damwandplank hebben wij een

wandslot leveren, eventueel met een coating.

hoekprofiel en omdat er een groot aantal van

Wij denken in de ontwerpfase graag met u mee,

deze hoekprofielen op voorraad liggen, kunnen

om tot de meest economische combiwand te

wij U altijd flexibel en snel de juiste (hoek)

komen. Dit gebeurt in samenwerking met gere-

oplossing bieden.

nommeerde producenten uit Europa, die garant
staan voor kwaliteit.
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Slotdichting

Balken

Damwandsloten zijn niet 100% waterdicht en

hierin 2 mogelijkheden, te weten Wadit slotdich-

Gooimeer levert zowel nieuwe als gebruikte

dat kan wel eens tot problemen leiden. Een

ting (een bitumen-achtige dichting) en een

stalen balken. Ook de verhuur van balken hoort

effectieve oplossing tegen wateroverlast, is het

PU-dichting gemaakt van polyurethaan. Wadit

tot de mogelijkheden. Op onze voorraad hebben

toepassen van een slotdichting. Gooimeer heeft

kan voor levering door Gooimeer worden aange-

wij een grote variatie aan typen en lengten.

bracht, als ook op de bouwplaats.

Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid om

PU-dichting wordt alleen fabrieksmatig aange-

balken af fabriek aan te kunnen bieden.

bracht. Beide slotdichtingen zijn goed bestand
tegen weersinvloeden en blijven elastisch na het
aanbrengen, ongeacht temperatuur en tijd. Gooimeer adviseert u graag bij de toepassing van
slotdichting in project afhankelijke/specifieke omstandigheden.
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Stalen Rijplaten
Voor het (tijdelijk) berijdbaar maken van
een ondergrond of voor juist het
beschermen van de ondergrond, zijn
stalen rijplaten de ideale oplossing.
Gooimeer heeft een groot aantal
rijplaten in verschillende soorten en
maten op voorraad beschikbaar voor
verhuur. Indien gewenst kunnen wij het
transport, lossen, uitleggen, ophalen
en reinigen voor u organiseren. Onze
service kenmerkt zich door flexibiliteit
en betrouwbaarheid.

Zie www.gooimeer.nl voor de verschillende typen rijplaten en tarieven.
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Verankering
Het verankeren van een damwand kan op
verscheidene manieren. Bij Gooimeer kunt u
terecht voor zowel Gewi-ankers en traditionele
horizontale legankers. De horizontale legankers
kunnen naast schroefdraadeinden ook uitgevoerd worden met aangesmede ogen en/of
hamerkoppen. Al onze ankers zijn leverbaar in
verschillende afmetingen en lengten en worden
geleverd met de bijbehorende bevestigingsmaterialen. Naast ankers kan Gooimeer ook
voorzien in andere producten om een kademuur
af te werken, zoals bolders, afdekprofielen,
gordingen en trappen.
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