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STANDAARD AFMETINGEN 
 

Varianthallen zijn er in allerlei afmetingen en zijn tevens schakelbaar. BUKO levert de onderstaande 
standaard afmetingen. Buitenstandaard  maatvoering altijd in overleg. 
 

Varianthal VH5 VH7,8 VH10,9 VH15 

Breedte 5,00 7,80 10,9 15,0 

Wandhoogte 2,50 2,50 3,75 3,75 

Nokhoogte 3,40 4,20 5,50 5,50 

Deurbreedte 2,40 3,00 4,00 4,00 

Deurhoogte 2,40 3,00 4,00 4,00 

Lengte                        Variabel per 2,5 meter 
 

 
VLOER & ONDERGROND 

De locatie dient door de opdrachtgever bouwrijp en vrij van obstakels te worden aangeleverd. In overleg 
kan BUKO dit coördineren. De Varianthal wordt bij voorkeur geplaatst op industrieplaten, betonvloer of 
betonnen fundatiebalken. Ook plaatsing op asfalt, straatwerk, zand of puingranulaat is mogelijk.  

 
FUNDERING 

Op de aanwezige vloer of fundatiebalken worden geïmpregneerde houten onderslagen van circa 7 cm dik 
bevestigd. Optioneel kan de Varianthal geplaatst worden op poeren of een bestaande borstwering.  

 
SPANTEN 

De stalen spanten met roestwerende primer worden op locatie gemonteerd. BUKO levert twee soorten: 

 Zonder sterkteberekening: spanten bestaande uit staanders en gebogen buisspanten. 

 Conform sterkteberekening: spanten bestaande uit rechte staanders en gebogen IPE-profielen. 

 
GORDINGEN 

Tussen de spanten worden houten gordingen gemonteerd met onderlinge afstand van ca. 1,20 meter. 

 
DAK- EN ZIJGEVELPLATEN  

Verzinkte stalen golfplaten, binnenzijde wit-gecoat, buitenzijde 2-maal gecoat in diverse standaard kleur. 

 
DAGLICHT  

In het dak worden enkele glasvezel versterkte polyester golfplaten bevestigd. 

 
KOPGEVELS 

De kopgevels kunnen worden uitgevoerd met: 

 Hout geschilderd in een RAL-kleur naar keuze. 

 Verzinkte stalen golfplaten gecoat in in diverse standaard RAL-kleuren. 

 
DEUREN 

In de voorkopgevel zit een houten of stalen schuifdeur, met onder- en bovengeleiding, klepsluiting en twee 
handgrepen. Optioneel kan een overheaddeur worden geleverd. De 5-meter Varianthal is voorzien van 
twee openslaande deuren. In beide kopgevels zit een stalen loopdeur met cilinderslot en krukstel.  

 
OPTIES 

De Varianthal is leverbaar met diverse opties zoals: 

 Geïsoleerde wanden en dak (RC1,3) 

 PVC goten met hemelwaterafvoer 

 Verlichting 

 Verwarming 

 Ventilatie 

 Sanitair 

 Stellingen en Palletrekken 

 Kraanbaan 

 Kantoor 
 


