
GVK constructie profielen

GVK looproosters
Vikugrate heet het voorraadprogram-

ma zelfdragende GVK looproosters 

van Vink. De roosters bestaan uit 

glas (35%) en hars (65%) en zijn be-

schikbaar in orthoftaal-, isoftaal en 

vinylester polyester hars (fenolhars 

op aanvraag). Zij hebben vierkante- of 

rechthoekige maasopeningen met een 

gekorreld antislip of concave opper-

vlak en kunnen ook met een gesloten 

gekorreld oppervlak worden geleverd. 

Vikugrate is leverbaar in verschillende 

paneel-, maasopening- en hoogteaf-

metingen.

Speciale profielen

Vikugrate looproosters vormen samen 

met profielen de basiscomponenten 

voor het maken van glasvezelversterkte 

kunststof constructies. De volgens EN 

13706 gepultrudeerde standaardprofielen 

heeft Vink in isoftaal en polyester uitvoe-

ringen op voorraad. Vanzelfsprekend in 

een brede range op de constructieprak-

tijk afgestemde afmetingen.

Voorraad en distributie

GVK VINK  Glasvezelversterkte
  Kunststoffen

Vink is een voorraad en distributie 

organisatie. Ook voor glasvezelver-

sterkte kunststoffen. Roosters, pro-

fielen en een bont programma GVK 

accessoires liggen in een breed 

pakket afmetingen en uitvoeringen 

op de plank. Onze gele Vink vracht-

wagens brengen deze producten 

volgens vaste routeschema’s dage-

lijks door heel Nederland. Het GVK 

programma is daardoor ook daad-

werkelijk binnen handbereik van 

onze afnemers.

Voorraadprogramma looproosters
Routeschema

Ma Di Wo Do Vr Postcodes

n n n n n
1000 t/m 4299
4800 t/m 7399

n n n 7700 t/m 9999

n n
4300 t/m 4799
7400 t/m 7699

Afleveren

VINK Kunststoffen B.V.

Bergvredestraat 7

Postbus 1, 6940 BA Didam

 

Marktgroep Glasvezelversterkte kunststoffen (GVK)

Telefoon 0316 – 298922

Fax 0316 – 298290

E-mail vink.gvk@nl.vink.com

Internet www.vinkkunststoffen.nl

n Handrails

n Schopranden

n Laddersporten

n Traptreden

n Planken

KLEUR ANTISLIP DIKTE MAASWIJDTE AFMETINGEN

(mm) (mm)

Vikugrate Looproosters, Orthoftaal poly-
esterhars

Grijs Concave 25 38 x 38 ➊➌

Vikugrate Looproosters, Isoftaal polyes-
terhars

25
38 x 38 ➊

Groen

Concave

30
38 x 38 ➊➌

40 x 40 ➋

38 38 x 38 ➊➌➐

50 50 x 50 ➎

Quartz

30

20 x 20 ➋

38 x 38 ➊➌

40 x 40 ➋

38
38 x 38 ➊➌

40 x 40 ➏

50 50 x 50 ➎

Grijs Quartz
30

20 x 20 ➋

38 x 38 ➊➌

38 38 x 38 ➊➌➎➐

Vikugrate Traptrede, Isoftaal polyesterhars

Groen met gele 
neus

Quartz
38 38 x 38 ➍

Vikugrate Looproosters, Vinylesterhars 25 38 x 38 ➊

Rood

Concave 38 38 x 38 ➊➌➐

Quartz 38
38 x 38 ➊

40 x 40 ➋

Vikugrate Traptrede, Vinylesterhars

Rood Quartz 38 38 x 38 ➍

Uiteraard zijn hiervoor ook de bijbehorende bevestigingsmaterialen te leveren.

Standaard afmeting:   ➊ 2447 x 1220 mm      ➋ 3000 x 1000 mm      ➌ 3050 x 1524 mm
  ➍ 3660 x 267 mm        ➎ 3660 x 1220 mm      ➏ 4046 x 1000 mm 

                                      ➐ 3050 x 920 mm    

U kunt bovendien binnen enkele dagen beschikken over de uitgebreide voorraadprogram-
ma’s GVK looproosters en profielen van Vink’s Europese zusterondernemingen.
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n Vikustep antislip programma

n Security gates

n Stelvoeten

n Bevestigingsmaterialen

n Steunvoeten

n Einddoppen

Accessoires



Glasvezelversterkte kunststoffen

GVK eigenschappen overzicht

Composieten bestaan meestal uit 

twee materiaalsoorten die in combi-

natie eigenschappen krijgen waarover 

ze individueel niet beschikken. Glas-

vezelversterkte kunststoffen behoren 

tot deze categorie. Ze zijn opgebouwd 

uit harsen versterkt met glasvezels 

met als resultaat: een lichtgewicht 

constructiemateriaal, dat niet kan 

roesten en bijna zo sterk is als staal. 

Toepassingsgebieden: corrosieve en 

of chemisch agressieve omgevingen 

in de industrie, infra- 

of utiliteitsbouw.

Vink ontwerpt GVK constructies Vink GVK assemblage en montage

Vink heeft haar eigen ontwerp en engi-

neering afdeling. Zij ontwerpt construc-

ties met op maat gemaakte of standaard 

GVK producten. Het ontwerpspectrum 

is zeer divers. Van loopbrugconstruc-

ties voor de chemische industrie tot 

roosterdekken op heliplatforms voor 

Rijkswaterstaat en van kooiladders voor 

waterzuiveringsbedrijven tot complete 

traptorens in zwembaden. 

Vink ontwerpt GVK constructies voor  

o.a. industrie, infra- en utiliteitsbouw. 

Vink GVKGVK toepassingssectoren
Met name in sectoren waar corrosieve 

of chemisch agressieve omstandig-

heden onlosmakelijk deel uitmaken 

van het productieproces, spelen 

glasvezelversterkte kunststoffen een 

belangrijke rol. Veiligheid, duurzaam-

heid, bedrijfszekerheid en onderhoud 

zijn daar, evenals in de offshore sec-

tor, de waterzuivering en zwembaden, 

kernbegrippen. Maar ook op plaatsen 

waar de gevolgen van corrosie wel-

licht minder snel zichtbaar worden, 

hebben glasvezelversterkte kunst-

stoffen hun gebruikswaarde bewe-

zen. In jachthavens is de vervanging 

van hout door GVK aan de orde van 

de dag en ook de weg- en waterbouw 

en de utiliteitsbouw kennen inmiddels 

een grote diversiteit aan toepassingen 

met glasvezelversterkte kunststoffen.

GVK innovatie
Afgestemd op de toepassing en in samen-

werking met de opdrachtgever en produ-

cent ontwikkelt Vink GVK producten zoals 

het hier afgebeelde (gesloten) traptrede-

profiel.

Licht van gewicht Lagere installatiekosten

Sterk als staal Constructief en zwaar belastbaar

Hoge corrosie- en chemische 
bestendigheid

Duurzaam, veilig, weersbestendig, 
geen onderhoud

Lage thermische uitzetting, 
hoge thermische isolatie

Vormstabiel en minimale warmtetrans-
missie

Elektrisch isolerend Veilig bij hoogspanningstoepassingen

Transparant voor radar en 
elektromagnetische golven

Geen storing in signalen

n Ontwerpen van constructies

n Engineering

n Assemblage / Montage

n Voorraad en distributie

Vink kan het hele productietraject 

aan. Van ontwerp en engineering tot 

assemblage en uiteindelijke montage 

‘op locatie’. Ook daar spelen de ruime 

ervaring en specialistische kennis 

over GVK weer een belangrijke rol. 

Vink biedt GVK projecten aan op basis 

van ‘turn key’ of in deelopdrachten en 

natuurlijk een breed pakket GVK pro-

ducten direct uit voorraad. In alle ge-

vallen met de zekerheid van betrouw-

bare hoogwaardige kwaliteit.

Vink GVK engineering

n Chemische industrie

n Petrochemie

n Offshore industrie

n Waterzuiveringsbedrijven

n Havens en jachthavens

n Infrabouw

n Utiliteitsbouw

n Zwembaden

Vink heeft bijna zestig jaar engi-

neering ervaring met kunststoffen, 

waarvan ruim de helft met composiet 

kunststoffen. Een solide technische 

basis. Met CAE worden statische 

sterkteberekeningen van de ontwor-

pen constructies gesimuleerd en ge-

analyseerd. Ook de chemische resis-

tentiebepaling maakt deel uit van het 

engineering traject. Veiligheid en be-

drijfszekerheid zijn daarbij voor Vink 

vanzelfsprekende uitgangspunten.

n Duurzaam

n 100% recyclebaar


