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 BETON DOBBELAERE TIELT

Lengte Breedte Dikte Afwerking

200-210-220-230-240-250-260-275-300 120 18 effen

200-210-220-230-240-250-260-275-300 115 18 effen

Afgewerkte ligboksvloerplaat met mestgleuf

In combinatie met een schuin mestgleufbalkje wordt er naast 
het rundveerooster en onder de ligboksvloerplaat een 
mestgleuf gecreëerd, wat de mogelijkheid tot zijdelings 
induwen van de mest en de hygiëne op de kop van het rooster 
bevordert. 
Deze plaat wordt op de kopse kant op een hogere prefabplint 
geplaatst zodat ook deze ligboksvloerplaat met een helling van 
3% ligt. 

Lengte Breedte Dikte Afwerking

220-230-240-250-260-270 100 18 ruw

T-ligboksvloerplaat ruw (op te storten)

Dit is een op te storten plaat die als ligboksvloer wordt 
gebruikt. 
Deze plaat wordt met een helling van 3% gelegd en minimaal 
6 cm opgestort.

Lengte Breedte Dikte Afwerking

240-250-260-270-280-290-300 100 14 effen 

Massieve ligboksvloerplaat

Dit is een kant en klaar element die niet hoeft opgestort te 
worden wat een belangrijke tijdsbesparing oplevert. 
Deze plaat wordt met een helling van 3% gelegd.
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Breedte Diepte Dikte Afwerking

175-200-220-225-230-240
250-260-275-300-325-350

175 tot 250 12 effen

Massieve ligboksvloerplaat in dwarsopstelling 

Lengte Breedte Dikte Opstaande rand

200 210 220 230 240 
250 260 270 280 290 

300

115 12 - 36 19 x 24 - afgerond

Diepstrooiselboksvloerplaat met rand

In combinatie met een schuine plint worden deze grote platen, 
met maximale maat 350 x 250 cm, met een helling van 3% 
gelegd op de langsmuren van de stal. De mestgleuf langs het 
rooster is afgerond. 
Belangrijke voordelen van deze opstelling zijn een beter 
overzicht en een eenvoudige verlenging van de mixgangen in 
de lengterichting. In deze opstelling heeft men geen 
steunbalken nodig onder de ligboksvloerplaten. 

De ligboksvloerplaat, met een afgewerkte bovenkant in 
matrix, is langs de instapzijde een opstaande en afgeronde 
rand in gladde beton gemonteerd. De diepstrooiselboksplaat 
heeft 3 urine afvoergaten. 
Dit type ligboks heeft als voordelen: meer rust in de stal  en 
een beter lig- en koecomfort door de zachte strooiselvulling, 
minder klauwproblemen, minder verdikte voorknieën in 
combinatie met dikke hakken.

Enkel ons hart is niet van beton ! 


