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SPANKAPPEN

Uw spankap op elke silo
Een spankap is een op maat gemaakte afdekking voor een silo, tank, betonbak. Door de 
jarenlange ervaring van DL Plastics kunnen wij u adviseren over de beste afdekking die 
geschikt is voor uw opslag. Afmetingen, foliematerialen en ondersteunende constructies 
kunnen op maat worden samengevoegd om tot het beste resultaat te komen. 

Onze 40 jaar ervaring  krijgt u er gratis bij.

Een spankap voor vele doeleinden
Een spankap kan worden gebruikt voor verschillende mestopslagsystemen. Er kan worden 
gedacht aan silo’s voor mestopslag of (blus)water, maar ook voor opslagtoepassingen in de 
industrie. Een spankap is een vrijwel onderhoudsvrije afdektoepassing voor betonnen, stalen 
of houten silo’s. De kap is voorzien van een betrouwbare en degelijke constructie zodat er 
voldoende bescherming wordt geboden tegen alle weersomstandigheden (zoals windstoten 
UV belasting en zware sneeuwval). De door DL Plastics gebruikte Kiwa materialen bieden uit-
stekende weerstand tegen vuil water, slib, mest, gassen en andere mogelijke invloeden. 

Uitsluitend de beste materialen zijn geschikt voor onze spankap

Om de hoogwaardige kwaliteit te kunnen bieden en de lange gebruiksduur te kunnen 
garanderen, maakt  DL Plastics uitsluitend gebruik van de beste materialen voor onze 
spankappen. Kwalitatief hoogstaand gewapende PVC folies. Voor de middenkolom maakt 
DL Plastics gebruik van hardhout, PVC, RVS of beton afhankelijk van de vraag van onze klant. 
Voor iedere silo wordt een spankap op maat gemaakt. U kunt een keuze maken in de kleuren 
grijs (beter bestand tegen zonlicht) of groen. DL Plastics voorziet de spankap van de nodige 
stalen volantbuizen in de zoom voor de aansluiting met de silo, mangaten, druiprand en even-
tuele ontluchtiging. De hellingshoek (standaard 15° - 18°) kan in overleg worden vastgesteld.

Alle toepassingen voor opslag en afdekkingen
U kunt bij ons niet alleen terecht voor spankappen. Wij maken ook liners  voor het vloeistof 
en gasdicht maken van alle soorten silo’s, betonnen bakken putten enz. Wij zijn al jaren 
specialist in het maken van betonbescherming. Zowel nieuwbouw als renovatie. Als specialist 
in het maken van foliesystemen bieden wij dus een uitgebreid aanbod, allemaal uit eigen 
fabriek en eigen ontwikkeling. Neem vrijblijvend contact met ons op voor uw offerte op maat.


