Referenties
Afmetingen (lxbxh)

Functie

Locatie / opdrachtgever

3,7 x 3,2 x 2,9 m

Puntbeluchters

RWZI Stadskanaal

4,7 x 2,7 x 2,7 m

C2000 installatie

Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Schiphol

6,0 x 4,0 x 2,5 m

Isolerende compressorbehuizing

RWZI Camperlandpolder, RWZI Waarde, Ws Zeeuwse eilanden

2,3 x 2,3 x 2,3 m

Radarstation

Hansweert / Rijkswaterstaat

6,0 x 2,2 x 2,5 m

Seinketen / electronicabehuizing

Spoorwegen internationaal

3,2 x 1,2 x 2,3 m

Besturingsbehuizing ruwe oliepomp

Jubail, Saoedi Arabië

1,2 x 2,2 x 2,3 m

Besturingsbehuizing

Familiepark Drievliet

6,8 x 7,2 x 3,0 m

Roostergoedbehuizing

RWZI Meppel, WS Reest en Wieden

5,2 x 2,3 x 2,3 m

Besturingsbehuizing

Stadt Pforzheim (DU)

3,8 x 2,5 x 2,5 m

Biogasbehuizing

RWZI de Meern, Ws Stichtse Rijnlanden

4,2 x 2,2 x 2,3 m

Portiersloge

Jaarbeurs Utrecht

11,2 x 4,2 x 3,0 m

Ontvangstwerkbehuizing

RWZI Bunnik, Ws Stichtse Rijnlanden

3,4 x 2,3 x 2,3 m

Regeneratie stations

NS, Hooghalen en Zwolle

6,2 x 3,7 x 3,9 m

Behuizing metaalzoutendosering

RWZI Soerendonk, Ws de Dommel

6,2 x 2,6 x 2,5 m

Containeroverkapping

RWZI de Bilt, Ws Stichtse Rijnlanden

4,2 x 2,7 x 2,3 m

Behuizing sprinklerinstallatie

Lyondell, Maasvlakte

Tolhuizen

Wegenschap Kiltunnel Dordrecht

Roostergoedgebouw

RWZI Winterswijk, Ws Rijn en Ijssel

2,1 x 3,1 x 2,5 m
7,2 x 6,7 x 2,5 m

Perronverwarming

Waverail, diverse treinperrons

5,0 x 4,4 x 3,5 m

1,2 x 1,2 x 1,5 m

Roostergoedwaspers

RWZI Zaandam Oost, HH Hollands Noorderkwartier

4,6 x 2,7 x 2,3 m

Pompbehuizing

RWZI Noordzijderpolder, Ws Stichtse Rijnlanden

5,2 x 4,7 x 3,0 m

Pompbehuizing

RWZI Heereveen, Ws Fryslân

Portiersloge

Stadion ‘de Kuip’, Rotterdam

2,1 x 3,1 x 2,5 m
5,2 x 4,7 x 3,3 m

Gas- en elektra meetstation boorplatform Corus

Diverse afmetingen Riool- en vijzelgemalen

Diverse waterschappen

…en vele anderen. Zie ook onze website www.polyproducts.nl voor meer informatie en projecten.

Poly Products B.V.
Bruningsstraat 10
4251 LA Werkendam
Nederland
T: +31 (0)183 - 50 71 50
F: +31 (0)183 - 50 71 69
E: info@polyproducts.nl
W: www.polyproducts.nl

Poly Products vanuit de lucht

Detos ®
Multifunctionele modulaire behuizingen

Inhoudsopgave
		

Detos®:
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doorvoeringen en diverse opties op de juiste plaats in de behuizing aangebracht.
De behuizing wordt voorgemonteerd in onze fabriek zodat de plaatsing op locatie
op snelle en efficiënte wijze kan worden uitgevoerd.

Detos® is een modulair, multifunctioneel behuizingsysteem van Poly Products B.V., producent van maatwerk composietproducten. De behuizingen worden ingezet als technische behuizingen voor de duurzame
bescherming van machines, apparatuur en personen tegen invloeden van de omgeving.

In deze brochure vind u de voordelen van Detos® voor uw specifieke toepassing

Composiet biedt een grote meerwaarde ten opzichte van ‘traditionele bouwmaterialen’ als het gaat om

aan de hand van eerder gerealiseerde maatwerk oplossingen.

chemische resistentie, buitenduurzaamheid en de hoge sterkte bij een zeer laag gewicht.

ISO 9001 / VCA*

Daarnaast is het materiaal ten opzichte van bijvoorbeeld staal, beton en aluminium zeer milieuvriendelijk.
Voor onderbouwende rapportages hierover kunt u contact met ons opnemen of onze website raadplegen

Al onze producten en diensten worden op een

De belangrijkste voordelen op een rij:

professionele wijze met moderne apparatuur en

•Onderhoudsarm

gekwalificeerde medewerkers vervaardigd en

•Klantspecifiek qua afmetingen, sparingen, isolatie en kleur

uitgevoerd.

•Breed scala aan inbouwmogelijkheden

Onze ISO en VCA certificeringen zijn hierbij een

•Chemisch resistent en buitenduurzaam

leidraad in het waarborgen van de kwaliteit.

•Licht en sterk

Stabu

•Geluid- en warmte isolerend
•Snelle plaatsing
•Demontabel en herplaatsbaar

Garrison behuizing

Poly Shelter behuizing

Wij willen graag meedenken met bestekschrijvers

•Zeer duurzaam materiaal met zeer lage milieubelasting

en ontwerpers:

•Radiotransparant

Poly Products beschikt over Detos®
bestekteksten volgens de STABU-systematiek.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag naar onze website: www.polyproducts.nl
Hier vindt u naast verdere contactgegevens en informatie over de Detos® behuizingen meer aansprekende

Zie onze website voor meer informatie.

maatwerk projecten en producten uit onze meer dan 40 jarige geschiedenis. Zo produceren wij ook
producten voor de machinebouw, recreatie, scheepsvaart en interieur- en exterieurbouw.
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Technische behuizingen
Detos® behuizingen zijn universeel inzetbaar. Het flexibele systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid om vooraf de wensen aan te geven qua afmetingen, isolatie, plaats van deuren, ramen en
roosters, montagevoorzieningen enzovoorts. Zie ook pagina 8 en 9 voor de verschillende opties
en specificaties.
Foto links:
Detos met vijzelafdekking
Foto midden:
Compressorbehuizing
Foto rechts:
Behuizing bij RWZI

Instrumentatie
behuizing

Het gebruik van vezelversterkte kunststof composieten maakt deze behuizingen niet alleen licht en sterk maar ook zeer weersbestendig en onderhoudsarm. Daarnaast is het materiaal extreem buitenduurzaam en zal uw installatie
langdurig een optimale bescherming geven. Composieten hebben ook een
zeer goede chemische resistentie waardoor de Detos® behuizingen goed in
te zetten zijn in agressieve industriële milieus.
In diverse marktsegmenten worden de behuizingen in verschillende uitvoeringen toegepast en indien nodig, bijvoorbeeld bij veranderingen in situatie of
toepassing, op locatie aangepast of uitgebreid. Ook demontage en herplaatsing behoren tot de mogelijkheden.

Grote behuizing op
RWZI met doorvoeringen

Detos® behuizingen zijn al in zeer diverse situaties succesvol toegepast:
Afvalwaterzuiveringen
Pompen, filters, gemalen, vijzels
ontvangststations,
roostergoedreinigers

Drinkwaterwinning en -transport
Pompen, reservoirs, watermeters

Energieopwekking en transport
Aggregaten, trafo’s, schakelkasten
		

Chemische industrie
Productie-installaties, analyse-units,
ventilatiebehuizingen

Afvalverwerking
Afvoerpompen, sorteercabines
		

Meet- en regeltechniek
Laboratoria, meetapparatuur,
doseerunits

Telecommunicatie
Basisstations, verdeelstations
		

Rail
Wisselstations, seinketens,
perronverwarming, zenders

Grote Behuizing t.b.v.

Vijzelafdekkingen
Naast de behuizingen om pompinstallaties produceren wij
bijvoorbeeld ook vijzelafdekkingen die perfect aansluiten op
de behuizing. Zo is de gehele installatie voorzien van een
duurzame en onderhoudsarme bescherming. Het lichte
gewicht van composieten maakt de vijzelafdekking goed
te verplaatsen tijdens servicebeurten.

roostergoedwaspers

Toegang tot
ondergrondse installatie
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Persoonsbehuizingen

Foto links:
Portiersloge
Jaarbeurs Utrecht
Foto midden:
Lichtgewicht als voordeel
in de railsector
Foto rechts:
Regelstation
achtbaan Drievliet

De Detos® persoonsbehuizingen hebben een stijlvolle vormgeving en zijn leverbaar in iedere
RAL-kleur. Zo kunt u beschikken over een representatieve behuizing in bijvoorbeeld publieke
ruimtes. De sterke en isolerende behuizingen bieden een aangename en onderhoudsarme
bescherming voor uw personeel.
Naast de standaarduitvoering is er een breed scala aan opties beschikbaar.
Zo kan de behuizing worden voorzien van een maatwerk vloer, luifels,
speciale ruiten en sluitingen en zijn er meerdere isolatiepakketten te kiezen.

Besturings- unit
voor Bahrein

De positie van ramen en deuren en eventuele toevoegingen als roosters en
doorgeefluiken is altijd klantspecifiek. Samen met u bepalen wij de ideale
opbouw en verzorgen wij het gehele traject, tot en met de plaatsing op
locatie.
Tolhuis Kiltunnel

Detos® persoonsbehuizingen zijn al in zeer diverse situaties succesvol
toegepast:
Kassa units
Pretparken, tolwegen,
evenementen, stadions,
congrescentra, fietsenstallingen

Infrastructuur
Brugwachtershuisjes, spoorwegen,
sluizen, weegstations

Beveiliging
Fietsstallingen, parkeergarages,
terreinbeveiliging

Portiersloges
Milieustraten, bedrijventerreinen,
congrescentra

Openbare ruimtes
Informatiepunten, kiosken,
rookruimtes

Evenementen
Mobiele kassa-units, toiletten,
toezichtbehuizingen,

Industrie
Controllerbehuizingen,
meetbehuizingen, laboratoria

Bouw
Kantoorruimte, telefooncel, kantine

Dordrecht

Controlebehuizing met
dakdoorvoeren op maat

Portiersloge Jaarbeurs Utrecht
De Jaarbeurs Utrecht is al jaren voorzien van Detos® portiersloges bij de hoofdingang. Sinds enige tijd staat er bij de
vrachtingang een speciale behuizing, compleet met
geïntegreerde bureaus, beveiligde ramen met rolluiken,
intercomsysteem en doorgeefluiken.

Verhoogde badmeesterunit met luifels
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Speciale behuizingen en producten

Foto links:
Behuizingen voor
militaire schepen
Foto midden:
Behuizingen voor
pompmotoren
Foto rechts:
Behuizingen voor
scheepslieren

Poly Products BV is specialist als het gaat om maatwerkoplossingen op vrijwel alle vakgebieden:
van scheepvaart tot bouw, van industrie tot recreatie. Behuizingen komen in al deze gebieden
voor in alle formaten met elk hun specifieke eisen. Zo kunnen er eisen aan het gewicht, de vorm,
de resistentie of het gebruiksgemak gesteld worden. Wij denken graag met u mee om de ideale
behuizing voor uw product te ontwerpen, engineeren en produceren.
Daarnaast produceren wij andere industriële producten op maat. Hierbij valt
te denken aan afdekkingen, machineonderdelen, bekledingen op locatie en
vele andere (technische) producten.
Voor elk project zoeken wij de juiste samenstelling van onze composietmaterialen. Hierbij kijken we niet alleen technisch naar de eisen, maar ook
functioneel zodat wij samen met u een perfecte oplossing kunnen
realiseren.

Grote behuizingen
pompgemaal

Grote behuizing voor
stadscentrum

Bijzondere behuizingen en producten zijn al in zeer diverse situaties succesvol
toegepast:
Grote afdekkingen
Indikkers, drijvende interne daken,
beweegbare zwembadvloeren

Scheepvaart
Opslagcontainers, lierhuizen,
grote opbergkisten

Machinebouw
Onderdelen voor machines,
behuizingen voor pompmotoren

Bekledingen
Liners op vijzelgoten,
opvangbakken, tankbekledingen

Maatwerk kast
op zuivering

Behuizingen voor schepen

Bekleding op locatie

Speciaal voor de buitenopslag en het transport van kleine

In de (chemische) industrie brengen wij regelmatig bekledingen op maat aan,
onder andere aan de binnenzijden van tanks en bakken. Deze vloeistofdichte en chemisch resistente bekledingen kunnen indien gewenst uitgevoerd worden met een lekdetectiesysteem. De bekleding kan worden
aangebracht op zowel staal, hout als beton. Voor een goede werking wordt
de bekleding samengesteld op basis van de resistentie van het medium in de
tank of bak.

vaartuigen ontwikkelde Poly Products grote lichtgewicht
containers op maat. De containers bestaan uit 2 koppelbare
helften en bieden de schepen optimale bescherming.
Het lichte gewicht maakt het gebruik zeer eenvoudig.
De schepen worden zo opgeslagen bij een lage relatieve
vochtigheid om groot onderhoud te voorkomen.

Vraag ons naar de uitgebreide mogelijkheden.
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Bekleding op locatie
met lekdetectie
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Materiaal eigenschappen

Standaard uitvoering

Optionele elementen

Sterkte
De behuizingen zijn gemaakt van zeer sterk vezelversterkt composiet.
Dit biedt niet alleen een hoge slagvastheid maar bijvoorbeeld ook een
hoge treksterkte.

De behuizingen worden opgebouwd uit elementen die met een grote
vrijheid qua maatvoering gecombineerd kunnen worden.

Detos behuizingen zijn uit te breiden met diverse elementen om aan
uw eisen- en wensen pakket te voldoen:
Geïsoleerde vloerdelen
• Geschikt voor een vloerbelasting van 250 kg/m² tot 500 kg/m²
• Optioneel voorzien van staalframe
• Optioneel voorzien van doorvoeringen
• Antislip polyester of linoleum toplaag

Buitenduurzaamheid
Kunststof composiet is zeer onderhoudsarm en buitenduurzaam.
Zo is de buitenste coatinglaag UV-gestabiliseerd en weersbestendig.
Warmte-isolatie
Afhankelijk van de uitvoering bieden de Detos® behuizingen een
isolatie tot K=0,51 W/m²K
Chemische resistentie
Detos is door de opbouw uit composiet bestand tegen de meeste zuren
en logen bij temperaturen van -30 tot +80°C. Vraag onze experts voor
meer informatie over uw specifieke situatie.
Brandgedrag
De behuizingen hebben brandklasse 4 volgens NEN 6065.
Optioneel kunnen een hogere brandklasse en lager rookgetal
aangeboden worden.

Foto onder:
Lichtgewicht. Door het lichte gewicht van composieten zijn de behuizingen op
moeilijk bereikbare (hoge) locaties goed te plaatsen

Afmetingen behuizing
Minimaal (lxbxh) 1 x 0,5 x 1,5 m
Maximaal (lxbxh) 20 x 7 x 4 m
Afwijkende maten op aanvraag
Deur
Standaard voorzien van 3-punts vergrendeling en deurvastzetter.
Verkrijgbaar in diverse hoogtes.
Optioneel als dubbele deur.
Bevestigingsdelen en scharnieren in RVS 304
Geluidsisolatie
Tot circa 15 dB(A), optioneel tot circa 30 dB(A) reductie
Afwerking en kleur
Binnenzijde gladde glasvezelstructuur voorzien van topcoat.
Binnen en buiten in RAL 7035 (lichtgrijs).
Andere RAL-kleuren buitenzijde op aanvraag.
Levering
De behuizingen worden (deels) voorgemonteerd per
vrachtwagen geleverd en geplaatst.
Montage
De behuizing wordt door middel van bouten gemonteerd op
de betonnen fundering met een waterdichte compriband.
Vraag ons naar de exacte maatvoeringen en detaillering.
Optioneel worden de behuizingen voorzien van vloeren.
Zie de opties op de pagina hiernaast.

Beglazing
• In wand- en deurpanelen te plaatsen
• Als enkel- of isolatieglas
• Voorzien van aluminium-, rubber-, of kunststofprofiel
• Als draai-, schuif-, of kanteluitvoering
• Afmetingen op aanvraag.

Verlengde deur

Vloer met doorvoeringen

Ventilatiesystemen
• (Geluidsdempende) ventilatieroosters, ventilatoren, airco’s.
Elektro installaties
• Standaard of in EEX-uitvoering
• Groepenkast, verdeeldozen, wandcontactdozen, opbouwschakelaars,
verlichting, verwarming, etc.
Uitsparingen / doorvoeringen
• Klantspecifieke doorvoeringen in dak-, wand-, en vloerpanelen
• Afneembaar dak d.m.v. snelsluitingen

Ramen op maat

Deur
• Dubbele deur (diverse hoogtes)
• Uitneembare dorpel
• Bevestigingsdelen en scharnieren in RVS 316
Montagevoorzieningen
• plaatselijk ingelamineerd multiplex in wand- en plafondpanelen
Grote behuizing met

Heeft u nog andere wensen of eisen? Vraag ons naar de mogelijkheden.
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dubbele deuren
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