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Profielnorm BV
Effectieve maatwerkoplossingen middels functionele systeemvloeren
De entresolvloer - ook wel systeemvloer of tussenvloer ge-
noemd - is het kernproduct van Profielnorm BV, specialist 
in producten van koudgevormde profielen. 

De Column® systeemvloer is een uiterst efficiënte, solide 
en voordelige manier om uw opslagruimte te vergroten. 
Bovendien is de entresolvloer breed toepasbaar: niet alleen 

in magazijnen en depots, maar bijv. ook in productiehallen, 
showrooms en ultramoderne dc’s misstaat de entresolvloer 
zeker niet. Profielnorm levert maatwerk, toegesneden op 
de specifieke functie van de vloer en wensen van de klant. 
Dit productblad ontvouwt de technische specificaties van 
de systeemvloer, waarmee de klant de vormgeving van de 
vloer nauwkeurig kan bepalen.

Productblad systeemvloer
Profielen ∙ Kolommen ∙ Vloerplaten ∙ Leuningwerk

Trappen ∙ Palletverwerking ∙ Schoring ∙ Accessoires
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Profielnorm® systeemvloer
Specificaties

Profielnorm biedt welhaast onbeperkte mogelijkheden in 
belasting en afmetingen van uw systeemvloer:

Gelijkmatig verdeelde belasting: 100 - 3500 kg/m²
Overspanningen: tot 16 m
Verdiepingen: tot 10
Oppervlaktes: tot 30.000 m²
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Profielnorm® systeemvloer
Proces

De Profielnorm® systeemvloer is met recht een eigen pro-
duct te noemen: het hele proces van ontwerpen, produ-
ceren en monteren geheel is in eigen hand. Dit garandeert 
kwaliteit en werkt logistieke voortgang in de hand. 
Het begint op de tekentafel. De engineeringafdeling zet de 
inmeetdata om in een professionele ontwerptekening en 
voorziet het geheel van een rapport statische berekening 
conform de Eurocode 3-normen. De volgende schakel is 

die van de productie. Onze high-tech profileerlijn vervaar-
digt de proC+ en proS+ profielen, de dragende kracht van 
onze systeemvloeren. Middels de uitgebreide las-, boor-, 
pons- en zaagfaciliteiten voeren we verdere, noodzakelijke 
bewerkingen uit. Op locatie is ons ervaren montageteam 
verantwoordelijk voor het plaatsen van de vloer, een spe-
cialistisch werk met specifieke gereedschappen. Kortom, 
Profielnorm verzorgt uw systeemvloer van A tot Z.
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De staalconstructie wordt opgebouwd uit proC+ en 
proS+ profielen. De eigen productiefaciliteiten voor deze 
range aan profielen resulteert in optimalisatie in het ont-
werp, oftewel een reële verkoopprijs. 
De kolomconstructie wordt in onze fabriek middels een 

lasrobot in combinatie met duurzaam vakmanschap ver-
vaardigd.
Onze ontwerpen worden altijd voorzien van een statische 
berekening conform Eurocode 3 en de specifieke kwaliteit-
seisen van het desbetreffende land.

De hoofd- en kinderbalken worden aan 

elkaar bevestigd middels koppelplaten.

De drie profieltypen die Profielnorm 

produceert: proC+-profielen en proS+-

profielen, en kleine IPE-profielen.

Onder de vloer
Kolommen ∙ Profielen
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Onder de vloer
Profielen

Profielnorm heeft het volgende profielengamma.

Speciale profielen, in uw eigen toepassing of patroon, zijn 
in overleg ook leverbaar. Neem contact met ons op voor 
de mogelijkheden.

Profielengamma Profielnorm

PRO Hoogte (mm) Dikte (mm)

C+ 180 1,5 - 3

C+ 200 1,5 - 3

C+ 250 2 - 3

C+ 300 2 - 3

C+ 350 2,5 - 4

C+ 360 4

S+ 250 1,5

S+ 260 1,75

S+ 300 1,75

S+ 350 1,75 - 2,5

S+ 360 2,5
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Op de vloer
Vloerplaten

Spaanplaat is een modern bouwelement. Door de voortdu-
rende ontwikkeling in het productieproces zijn de beproef-
de vloerplaten een algemene toepassing geworden op de 
Column® vloeren. De door Profielnorm toegepaste platen 
zijn conform de gangbare EN-normering gefabriceerd en 
worden geleverd in P4- en P6-kwaliteit of hoger. De platen 

worden standaard geleverd met een witte onderzijde.

De toplaag is onder hoge druk fijn geperst, zodat hoge 
puntlasten opgenomen kunnen worden. De verbinding 
door middel van een veer in combinatie met boorschroe-
ven op het staal geeft een sterk en functioneel draagvlak.

Naturel - de basisplaat. Naturel gecoat - Voorzien van een enkele 

of dubbele coating.

Antislip marmerstructuur - combineert 

een strakke look met een antisliplaag.

Antislip grijs - dé antslipplaat, grijskleurig 

en robuust.

Staalroosters - stevige staalroosters, 

veelal voor industriële toepassingen.

Specials - Een bijzondere toepassing is die 
van beton op zwaluwstaartplaat. Daar-
naast levert Profielnorm ook brand- en 
water    werende platen.
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Veiligheid
Leuningwerk

Veiligheid is voor Profielnorm van het allergrootst belang. 
Daarom houdt Profielnorm zich ook strikt aan de huidige 
veiligheidsnormen en biedt daarenboven een uitgebreid 
gamma aan extra veiligheidsaccessoires aan.
Leuningwerk is in het kader van de veiligheid een belang-
rijk onderdeel van onze vloerconstructie.

Profielnorm levert dan ook vier soorten leuning:
• Standaardleuning, uitgevoerd met witte MDF-lijsten
• Stalen leuning, voor een robuuste uitstraling
• Uitneembare leuning uit staal
• “Kindvriendelijke” leuning, met stalen spijlen

Een toepassing van een 

standaardleuning.

Stalen leuning.
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Ook trappen worden door Profielnorm in verschillende 
soorten en maten gefabriceerd. Zo zijn de trappen in 
iedere gewenste hellingsgraad leverbaar, met verschillende 
soorten treden en verschillende soorten leuning. 
Concreet betekent dit dat Profielnorm zowel een luxe 

showroomtrap als een robuuste trap voor een industrie-
vloer kan leveren. Naast de standaard 45˚-trap, levert 
Profielnorm conform internationale eisen trappen in 
35-37°-variant.

Veiligheid
Trappen

Voorbeeld van een stijlvolle showroom-

trap: hardhouten treden i.c.m. in het wit 

uitgevoerde, kindvriendelijke leuning.

Trap, uitgevoerd met roostertreden. De kooiladder, optioneel leverbaar.
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Om uw opslagproces vloeiend te laten verlopen, heeft 
Profielnorm verschillende systemen voor palletverwerking 
in het assortiment, namelijk: 

• Kantelhek, in twee verschillende uitvoeringen 
• Klaphek met zelf sluitende scharnieren 
• Schuifhek
• Afzetplaats met veiligheidsketting en standaard 
 voorzien van tranenplaat

Palletverwerking
Kantelhek ∙ Klaphek ∙ Schuifhek ∙ Afzetplaats met Ketting 

Toepasssing van een klaphek.

Voorbeeld van een kantelhek. De palletafzetplaats met aluminium grondplaat en veiligheidsketting (inzet: schuifhek)
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Om de vrijstaande verdiepingsvloer zijn verticale stabiliteit 
te geven is het noodzakelijk dat de vloer van schoringen 
wordt voorzien. Normaalgesproken wordt gebruik ge-
maakt van een kruisschoor / windverband tussen twee 
kolommen. Deze is door middel van een boutverbinding 

aan de kolom bevestigd. Als de ruimte onder de vloer be-
perkt is wordt gebruik gemaakt van een schoorkolom. Dit 
betekent dat er een extra kolom, onder een schuine hoek 
tegen de vloerdragende kolom wordt bevestigd. 

Portaalconstructie.Schoorkolom.

Schoring
Kruisschoor ∙ Schoorkolom ∙ Portaalconstructie

De meest toegepaste schoorvorm: de 

kruisschoor.
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Accessoires
Lift ∙ Kolombeschermers ∙ Gaaswanden

Profielnorm biedt diverse accessoires aan. De belangrijk-
ste is de lift, die in overleg met de klant in verschillende 
varianten geleverd kan worden.
Daarnaast kunnen ook gaaswanden geplaatst worden 
om de veiligheid van personeel, maar vooral ook van uw 
opgeslagen goederen te garanderen. Ook kolombescher-
mers behoren tot de accessoires.

Voorbeeld van een (dubbele) kolombe-

schermer.

Gaaswanden, veilig en strak.Een toepassing van een lift, geïntegreerd 

in de vloer. Een ideale oplossing in het 

geval van dit meubelmagazijn.
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