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laders of andere transportsystemen over-
bodig. De op en overslag verloopt hierdoor 
sneller, zekerder, veiliger en efficiënter.”

Veelzijdig
“In andere gevallen bieden schuifdaken 
in opengeschoven toestand de benodigde 
vrije hoogte om kipwagens en dumpers 
in de gelegenheid te stellen hun lading te 
storten. Wij passen de systemen aan elke 

concrete situatie aan, zowel wat betreft het 
aantal elementen als de openingsgraad. Zo 
maken we ook maatwerk schuifdaken voor 
mobiele trechters en stortbunkers.”

Toepassingen
De aluminium schuifdaken van Blom- 
maert vinden hun weg naar zowel nieuwe 
als bestaande constructies. Ze lenen zich 
perfect voor een droge, veilige en contami-

Maatwerk aluminium 
schuifdaken voor loodsen
Blommaert Aluminum Constructies is 
al jaren toonaangevend in de productie 
van scheepsluiken voor de binnenvaart. 
Deze systemen worden ook al geruime 
tijd succesvol toegepast als wegschuif-
bare daken voor loodsen, om het op- en 
overslagwerk te vergroenen en sterk te 
vereenvoudigen.

Met ruim 75 medewerkers verspreid over 
twee vestigingen is Blommaert Aluminium 
Constructies een toonaangevende fabri-
kant van mobiele, aluminium schuifda-
ken. Deze systemen bestaan uit segmen-
ten die handmatig of gemotoriseerd over 
elkaar schuiven en zo overspanningen tot 
15 meter mogelijk maken.

Besparingen
Tom Blommaert, CEO: “Het grote voordeel 
van onze daken is dat ze naar wens gedeel-
telijk of volledig zijn te openen, waardoor 
bij op- en overslagactiviteiten aanzienlij-
ke besparingen zijn te realiseren op man-
kracht en machines. Het is dan immers 
mogelijk om loodsen met behulp van een 
kraan rechtstreeks van bovenaf te beladen 
of te lossen. Dit maakt de inzet van wiel-

Afb. 1 Rotterdam Afb. 2 Kameroen

natievrije opslag van bulkgoederen en an-
dere materialen. De rails van het systeem 
kunnen daarbij fungeren als afwaterings-
goten voor het hemelwater. Enkele toepas-
singen vanuit de praktijk zijn de opslag 
van biomassa, houtsnippers, kunstmest, 
zand en zout. “Dankzij de corrosiebesten-
digheid van aluminium zijn de schuifda-
ken bij uitstek geschikt als het gaat om 
de op- en overslag van chemische of agres-
sieve materialen”, aldus Tom Blommaert. 
“Bovendien kunnen de daken worden 
voorzien van een brandwerende coating.”

Duurzame oplossing
De Blommaert mobiele, aluminium schuif-
daken zijn een duurzame oplossing. Alu-
minium vergt nagenoeg geen onderhoud, 
heeft een lange levensduur en is volledig 
recyclebaar. Het is zowel een licht als sterk 
materiaal. In samenwerking met de Neder-
landse zonne-energiespecialist Wattlab 
kunnen de schuifdaken worden voorzien 
van zonnepanelen (ook achteraf, op be-
staande schuifdaken). Hiermee is het mo-
gelijk om de motoren van het schuifdak te 
laten draaien of aan andere energiebehoef-
ten in situ te voldoen. Waar mogelijk wor-

Blommaert maakt op- 
en overslag duurzamer 

en minder  
arbeidsintensief
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den de schuifdaken aangevoerd over het 
water, om te besparen op vrachtauto-kilo-
meters. Ook dat scheelt in de uitstoot van 
CO2 en fijnstof.

Wereldwijd
De interesse in Blommaert aluminium 
schuifdaken is de laatste tijd wereldwijd 
exponentieel gegroeid. De systemen zijn 

te vinden van Abu Dhabi tot de Benelux 
en in talloze havenplaatsen. Waaronder 
Rotterdam, Ladbergen, Breda, Kameroen, 
Neus en Woensdrecht (om maar enkele te 
noemen). Op- en overslagbedrijven vallen 
unaniem voor de praktische, ergonomi-
sche, tijd- en geldbesparende en duurzame 
kwaliteiten van de Blommaert aluminium 
schuifdaken.

??

Afb. 6 Neuss Afb. 7 Woensdrecht

Afb. 4 Ladbergen

Afb. 5 Breda

Afb. 3 Rotterdam

Blommaert Hoofdzetel
Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem
T +32 (0) 3353 26 89
E info@blommaertalu.be
I www.blommaertalu.com

Blommaert Nederland
Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam
Waalhaven 7 – nr 2523
T +31 (0)10 316 36 21

08-09_advblommaert.indd   908-09_advblommaert.indd   9 27-10-2022   11:1427-10-2022   11:14


