
Vloerluiken

Hoewel de meeste producenten hun producten het liefst zoveel mogelijk in het zicht 
hebben, zijn wij juist blij dat de vloerluiken absoluut niet in het oog springen. Een goed 
vloerluik mag namelijk geen obstakel vormen. Sterker nog, het is het mooist als een 
vloerluik niet opvalt en toch – wanneer u maar wilt – gemakkelijk toegang verschaft tot 
de onderliggende ruimte. Nering Bögel heeft hiervoor verschillende oplossingen voor 
elke belasting. De meeste Nering Bögel vloerluiken zijn onder normale omstandigheden 
druipwaterdicht en in meerdere uitvoeringen en kanaalafdekkingen leverbaar. Nering 
Bögel vloerluiken zijn licht in gewicht en onderhoudsvrij. 
Ze zijn geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, waterleidingmaatschappijen, pomp-
gemalen, luchthavens, scholen, maar ook fabrieken, magazijnen en bedrijfshallen, par-
keerdekken en zelfs in en om particuliere woningen. Nering Bögel vloerluiken zijn voor 
praktisch iedere afdekking de oplossing. 

Vloerluiken met tranenplaat / antislip-deksel    

Deze vloerluiken zijn in diverse materialen te verkrijgen, leverbaar in diverse belastings-
klasse en zijn zowel binnen als buiten toepasbaar.
Een belangrijk voordeel van deze types is het relatief lage gewicht, waardoor het vloer-
luik gemakkelijk hanteerbaar is. Daarnaast hebben deze vloerluiken een gunstige prijs 
/ kwaliteitsverhouding en zijn ze onderhoudsvrij. 

Vloerluiken met bakvormig deksel

Deze vloerluiken voor (gedeeltelijke) betonvulling zijn ontwikkeld voor binnen- en bui-
tentoepassingen. Ze zijn eenvoudig en snel te plaatsen. Bovendien kunnen ze, nadat ze 
met beton gevuld zijn, op diverse manieren worden afgewerkt, zoals bijvoorbeeld tegels, 
asfalt of vloerbedekking. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld de volgende modellen / 
types;

- NST  Vloerluik geschikt voor verwerking van (keramische) tegels. 
  Speciaal bedoeld voor binnentoepassingen.
- NSR  Vloerluik geschikt voor volledige betonvulling. Hierdoor zeer geschikt  
  voor middelzware tot zware toepassingen. Bedoeld voor zowel binnen  
  als buitentoepassingen.
- NS-K  Vloerluik geschikt voor verwerking van klinker- en sierbestrating, 
  eigenlijk alleen geschikt voor buitentoepassingen.
- DLR en DMR Vloerluik geschikt voor volledige betonvulling. Uitermate geschikt  
  voor zeer zware toepassingsgebieden.

Schachtafdekkingen

Buiten de al of niet onzichtbare vloerluiken heeft Nering Bögel ook een programma 
opbouw schachtafdekkingen. Deze afdekkingen dienen middels bevestigingsmaterialen 
bovenop een schacht geplaatst te worden en bieden toegang tot de onderliggende
ruimtes. Het product vindt vooral zijn toepassing als afdekking bij pompkelders / riool-
gemalen en bergbezinkbassins. Vanwege de bouwvorm mogen deze afdekkingen alleen 
door voetgangers e.d. belast worden. Standaard worden de afdekkingen vervaardigd uit 
aluminium en de vergrendeling gebeurt veelal door gebruikmaking  van een hangslot. 
Op aanvraag kunnen andere materialen, vergrendelingen en / of verdere opties toege-
past worden. 
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