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Beton versterken vanuit een multidimensionaal perspectief 
Bekaert lanceert een gloednieuwe reeks Dramix® staalvezels: 5D-4D-3D 
 

     

                    

 

Bekaert kondigde vandaag een aanzienlijke uitbreiding van haar Dramix
®
 staalvezelportfolio aan in aanwezigheid van 

een groep internationale journalisten uit de gespecialiseerde pers. De productlancering vond plaats op de hoofdzetel 
van de onderneming in Zwevegem, België. 
 
Dramix

®
 staalvezels bewijzen reeds tientallen jaren hun meerwaarde in het versterken van beton. De vezels creëren 

mogelijkheden die de architecturale vrijheid verhogen en de evenwichtsgrenzen in design steeds verleggen. 
Voorbeelden zijn het CCTV-gebouw in Peking, China en het Oceanografisch Park in Valencia, Spanje. Dramix

®
 

staalvezels bieden ook een antwoord op de steeds hogere technische vereisten voor vloeren, tunnel- en mijnbouw, 
openbare werken, prefab, funderingen en betonnen wegen. 
 
Vandaag stelde Bekaert haar portfolio-uitbreiding van Dramix

®
 staalvezels voor. Het bestaande 

productportfolio werd omgedoopt tot de 3D reeks. De toevoeging van nieuwe staalvezels in de 4D en 5D 
reeksen brengen betonversterking naar een hoger niveau: voorheen ongekende niveaus van verankering, 
treksterkte en ductiliteit garanderen de beste oplossing in een steeds bredere waaier aan toepassingen. 

 
Dramix is het beste bewijs dat geavanceerde technologie het verschil blijft maken. De prijs “Europese Uitvinder van het 
jaar 2011” voor Bekaert researcher Ann Lambrechts, illustreert Bekaerts passie om te blijven innoveren en onze 
voortdurende zoektocht naar vernieuwende oplossingen, ook in de meer traditionele sectoren zoals de bouw- en 
infrastructuurmarkt. Zo ontving Bekaert begin juli van dit jaar de ‘Preferred supplier’ award, uitgereikt door Schneider 
Electric, voor de blijvende innovatie en kwaliteit in de  bevoorrading van Dramix

®
 Green staalvezels voor 

geprefabriceerde elektrische cabines. 
 
Bert De Graeve, CEO van Bekaert, opende de persconferentie waarop het innovatief karakter en de voordelen van 
deze nieuwe productreeks werden toegelicht. Op het einde van de dag volgde een rondleiding in de showroom en in 
het Bekaert Technologiecentrum. 
 
<Aanverwante persberichten: 

- 19 mei 2011:  Ann Lambrechts wint EPO award 2011 

- 5 juli 2012:   Bekaert ontvangt titel ‘voorkeursleverancier’ van Schneider Electric 

 

Over Bekaert 
Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch en marktleider in geavanceerde oplossingen gebaseerd op metaaltransformatie en 

deklagen, en 's werelds grootste onafhankelijke producent van getrokken staaldraadproducten. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een 

globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 27 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame 

rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,6 miljard in 2011. 

 

Over Bekaert Bouwproducten  
De bouwsector is goed voor bijna 20% van de Bekaert-omzet. De lijst van toepassingen waarvoor onze draad-, gaas-en innovatieve 

vezelproducten gebruikt worden is lang en divers: in wegen en bruggen, tunnels en mijnen, in architecturale en landschapsoplossingen, in 

prefab betontoepassingen en in industriële vloeren, hebben Dramix® staalvezels zich bewezen als concept voor betonversterking. Elk jaar 

wordt 5 miljoen m³ beton versterkt met Dramix® staalvezels uitgevonden door Bekaert. Meer informatie over Dramix® en het nieuwe 5D-4D-3D 

productenaanbod op www.bekaert.com. 
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