
Glad brugdek? 

Brugdekken met ondervloeren van bijvoorbeeld hout, persroosters of perforoosters worden vaak glad. Met als gevolg: valpartijen van voetgangers of fi etsers. 

Wilt u het oppervlak stroef houden zowel in de zomer als in de winterperiode, dan kunt u denken aan Renovationdeck. Met Renovationdeck wordt een geper-

foreerde staalplaat met een toplaag van ca. 10 mm EPDM aangebracht op het bestaande brugdek. Het brugdek blijft zo stroef en glijpartijen behoren tot het 

verleden. 
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Korte renovatietijd

De renovatie van een brugdek moet vaak snel gebeuren om zoveel mogelijk 

oponthoud te voorkomen. Renovationdeck wordt veelal prefab aangeleverd. De 

montage wordt zo mogelijk van bovenaf gedaan. Binnen zeer korte tijd heeft 

het brugdek een geheel nieuw dek.  

RENOVATIES VAN BRUGDEKKEN EN BORDESSEN

DECK SYSTEMS

Lage onderhoudskosten

Ook als er in de winter met zout gestrooid wordt, houdt het materiaal 

zich goed. Het onderhoud blijft nihil en reiniging met een hoge drukspuit 

volstaat. 

Veilige, kleurrijke en duurzame oplossing voor bruggen, bordessen en 

loopsteigers

Fiets-voetgangersbrug over N281 - Heerlen
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Wat is Artdeck®? 

Onder de naam Artdeck® levert BRS Deck Systems BV roosters geheel of 

gedeeltelijk gevuld met EPDM. Met Artdeck® kunnen waterdoorlatende, 

zelfdragende oppervlakken worden gemaakt die mensen met hoogtevrees een 

veilig gevoel geven.  

Kan ik Artdeck® ook toepassen in renovatie projecten?

Ja, Artdeck® leent zich goed voor renovatie projecten. Zo ook in het ap-

partementencomplex Eucalyptus hof in Rotterdam, waarbij de galerijen 

met Artdeck® zijn opgeplust. Mede dankzij de Artdeck® roosters heeft 

het complex uit de jaren 80 een hedendaagse uitstraling gekregen.  

DECK SYSTEMS

BRS Deck Systems ontwerpt, engineert, levert én monteert Lightdeck® profi e-

len en Artdeck® roosters voor fi ets-voetgangers bruggen, steigers, bordessen, 

trappen, galerijen en wadi’s. De toplaag van beide producten is waterdoorla-

tend, stroef, duurzaam en geluiddempend. Er is een breed kleurengamma en 

er zijn vele opties waaronder verlichting en blinde geleide voorzieningen. Het 

product Artdeck® Drain Controlled zorgt ervoor dat het water gecontroleerd 

wordt opgevangen en afgevoerd, ideaal voor galerijen! De nieuwste product-

ontwikkeling is Renovationdeck. 

RENOVATIES VAN APPARTEMENTENCOMPLEXEN
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Informatie? 

Kijk op onze website www.brs.nl,  bel +31(0)88 0277000 of

mail ds@brs.nl. 
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