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Snel te monteren



Combinatievloer

Snel te monteren

Standaard strokenmat

Passend in goede traditie
Ideaal voor het snel en eenvoudig plaatsen van 
wapening in een strokenfundering.
De Hoop Pekso Standaard Strokenmat is speciaal 
ontwikkeld voor funderingen op staal. Bij uitstek
geschikt voor projecten waar de grondslag zodanig 
goed is dat op staal kan worden gefundeerd of voor 
kleinere projecten waar een strokenmat voldoende 
wapening biedt in de lichte betonfundatie. 
Met deze passtroken kan de wapening snel en 
eenvoudig worden aangebracht.

Op maat
De Hoop Pekso Standaard Strokenmat heeft een lengte 
van 3580mm, werkend 3000mm. Aan één zijde is 
namelijk sprake van een overlappingslengte waarmee 
de matten zowel in de lengte als op de hoeken en 
T-verbindingen onderling kunnen worden gekoppeld.
De stroken zijn in de standaardbreedtes 520, 
720 en 920mm leverbaar. Dankzij deze variatie kan 
de benodigde wapening snel en eenvoudig op maat 
worden aangebracht. Het knipwerk op de bouwplaats
vervalt nagenoeg. Snelheid en gemak staan voorop.

Voordelen van de 
strookwapening
De voordelen van De Hoop Pekso Standaard 
Strokenmat zijn overtuigend:
•  speciaal ontwikkeld voor funderingen op staal
•  leverbaar in verschillende breedtes
•  voorzien van overlappingslengte, 
 dus geen dubbele staven
•  praktisch hanteerbare elementen
•  snel te monteren
•  geen extra knipwerk op de bouwplaats en 
 minimaal knipafval
•  de strokenmatten worden geproduceerd uit 
 KOMO gecertificeerd materiaal
•  uit voorraad leverbaar



Strokenmat Benaming Breedte Netto werkend Maaswijdte diameter

Type A SSM 520 520 mm 3000 mm 150 mm 8 mm

Type B SSM 720 720 mm 3000 mm 150 mm 8 mm

Type C SSM 920 920 mm 3000 mm 150 mm 8 mm

VLOEREN, FUNDERINGEN  
EN WAPENINGSSTAAL
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Maten

Strookmat - 520
Wapeningsmat met 
funderingsstrook 
van 600 mm breed.

Strookmat - 720
Wapeningsmat met 
funderingsstrook 
van 800 mm breed.

Strookmat - 920
Wapeningsmat met 
funderingsstrook 
van 1000 mm breed.

Lengte verbinding Hoekverbinding T - verbinding
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Standaard Strokenmat van De Hoop Pekso:

•  Maatwerk voor fundering op staal

•  Wordt rechtstreeks op de bouw geleverd

•  Geen knipwerk op de bouw

•  Kan geleverd worden in combinatie met 

 standaardmatten, staven en liggers

•  Uit voorraad leverbaar!

Snel te monteren
Standaard Strokenmat


