
 
 

Staalbouw service 
 
Als producent of (eind)gebruiker in de markt van 
de staalbouw kent u als geen ander het belang 
van goede tekeningen, (detail)berekeningen en 
materiaal- en merkenlijsten. In goede, efficiënte 
plannen met economische detaillering kunnen 
veel productie- en installatiekosten bespaard 
worden. TKT Projects & Engineering is geheel 
toegesneden op het verzorgen van 
uitvoeringsontwerpen t.b.v. de staalbouw. 
 
Doelgroepen 
Indien u behoort tot de volgende doelgroepen 
dan kunnen wij u wellicht van dienst zijn: 
 

- Staalconstructiebedrijf; 
- Hallenbouwer; 
- (Eind) leverancier van projecten met 

staalconstructies; 
- Montagebedrijf; 
- Aannemers; 

 
Detailberekeningen / constructeur 
Naast de rol van hoofdconstructeur kan TKT ook 
alle mogelijke detailberekeningen van 
staalconstructies voor u verzorgen. Dit beperkt 
zich niet alleen tot standaard NEN of Eurocode 
verbindingen maar ook speciale, complexe 
verbindingen.  
Naast deze verbindingen kunnen ook 
alternatieve constructies worden berekend als 
alternatief voor het aangeleverde hoofdontwerp. 
Alle berekeningen worden uiteraard overlegd 
aan de hoofdconstructeur. 
 
3D tekenwerk 
Om tot een ideale detaillering van 
staalconstructies te komen maakt TKT gebruik 
van een driedimensionaal model dat de basis 
vormt voor alle documenten. Hierin wordt de 
geometrie, profielafmetingen, zegen, 
verbindingen en ook productiefasen in de 
constructie vastgelegd. 
 
 

In de praktijk: 
Project:  Nieuwbouw Festival Centre, 

Sint Maarten (Antillen) 
Opdrachtgever: Oostingh, Katwijk 
Opdracht:  Berekening staalconstructie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de praktijk: 
Project:  Nieuwbouw pand  
Opdrachtgever: Abstede beheer, Almere 
Opdracht:  Berekening staalverbindingen en 

staaltekenwerk  
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In dit model worden ook belangrijke elementen 
zoals passing en monteerbaarheid 
gecontroleerd. Eventuele veranderingen in het 
model worden automatisch doorgevoerd in alle 
elementen die beïnvloed worden door de 
aanpassingen.  
 
Detailtekeningen 
Werkplaatstekeningen worden gegenereerd uit 
het driedimensionale model. Op basis van de 
binnen uw bedrijf gehanteerde standaard worden 
merkentekeningen, onderdeeltekeningen, 
kopplaattekeningen en materiaallijsten 
aangeleverd. 
Naast werkplaatstekeningen worden uit het 
model ook ankerplannen gegenereerd waardoor 
in de uitvoering een naadloze aansluiting tussen 
fundament en staalconstructie wordt 
gerealiseerd. 
 
Materiaallijsten 
Naast de werkplaatstekeningen worden ook 
merken- en materiaallijsten gegenereerd welke 
een belangrijke input voor de werkvoorbereiding 
vormen. 
 
DSTV machine aansturing 
Naast de genoemde detailtekeningen komen uit 
het softwaremodel ook wereldwijd gebruikte 
‘DSTV-bestanden’. Deze vormen de basis voor 
automatische aansturing van boor / zaagstraten 
en pons / knipmachines. 
 
Totaal dienstverlener 
Voor het gehele werkpakket van 
(detail)berekeningen tot werkplaatstekeningen 
kunt u bij TKT terecht zonder meerdere partijen 
op te hoeven schakelen. Hierdoor is alles in één 
hand bij een praktische denkende en flexibele 
specialist. 
 
 
 
 
 

 
In de praktijk: 
 
Project: Nieuwbouw kantoorpand Scotch 

& Soda 
Opdrachtgever: Wessels bouw Zeist 
Opdracht:  Detailberekeningen 

staalconstructie 
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