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1 Ontstaan en ontwikkeling 
 
Met ingang van 1 november 2014 heeft STB Albert GmbH alle activiteiten op het gebied van 
prefabelementen inclusief alle medewerkers en bedrijfsmiddelen overgenomen van CRH Albert 
GmbH. Alle zakelijke contacten en de volledige orderportefeuille zijn overgedragen aan STB Albert 
GmbH. Daarmee blijft de competente afhandeling en fabricage van prefabelementen met bakstenen 
buitenspouwblad en schoonbeton prefabelementen in oppervlakteklasse SB1 tot SB3 gegarandeerd. 
De fabriek is net als voorheen gevestigd op het bedrijfsterrein van CRH-Albert GmbH, Wellie 65, 
31595 Steyerberg.  
 
Daar produceert het bedrijf al sinds 1972 prefab baksteenelementen. Oorspronkelijk werd begonnen 
met eenvoudige raamdorpels en vensterbanken, inmiddels is het assortiment uitgebreid tot 
complete façades en elementen van schoonbeton.  
 
Het verkoopgebied strekt zich uit over heel Europa, met bouwplaatsen van Dublin tot Istanbul en van 
Bilbao tot Moskou.  Toonaangevende Europese architecten zoals Mario Botta, Hans Kollhoff en 
Philippe Stark behoren tot de vaste klanten. 
 
 
 



 

 

 

Sinds 1995 is de fabriek voor prefabelementen voorzien van nieuwe werven en productietechnieken 

om te voldoen aan de speciale eisen van de markt. Door onze technische mogelijkheden steeds 

verder te verbeteren en uit te breiden kunnen we producten fabriceren van een steeds hogere 

kwaliteit. 

2 Personeelsbestand  
 
De fabriek heeft voor de productie  
 

- een personeelsbestand van 12 tot 25 medewerkers (gediplomeerde bouwvakkers: 
metselaars, betonwerkers etc.). Wij leiden zelf op voor het beroep: betonwerker en 
prefabbouwer.  
 

- Het management bestaat uit 8 medewerkers (techn. advies en bewerking, berekeningen en 
offertes, werkvoorbereiding, planning; door twee bouwkundig ingenieurs, een technicus, vier 
bouwkundig tekenaars en één commercieel medewerkster).  

 
3 Capaciteitsvolume  
 
Op een productieoppervlak van 2.000 m2 kan ca. 200 strk.m./dag aan standaard prefabelementen 
(11,5/24 cm) worden geproduceerd. Met een omloopmal is een hogere capaciteit mogelijk door te 
werken in ploegendiensten.  
 
Het maximale gewicht van één enkel element bedraagt 12,5 ton. De grootste produceerbare lengte is 
14 m, de grootste breedte 3,50 m.  De productiecapaciteit bedraagt jaarlijks > 40.000 m standaard 
elementen van 11,5/24 cm. 
 

          
De prefabfabriek van binnen 
 
4 Standaards en normen 
 
De afwikkeling van orders, planning en productie van prefabelementen verloopt volgens de 
specificaties van DIN EN ISO 9001 en de daarin gedefinieerde controlemechanismen. 
 
Voor de kwaliteitscontrole van de prefabelementen geldt DIN EN 206-1/DIN 1045 1-4 
(constructiedelen van beton en gewapend beton), DIN 1084-2 (externe controle door een 
onafhankelijk controle-instituut  (Güteschutz Betonbauteile BAU-ZERT e.V.) en door een 
geverifieerde interne controle). 
 



 

 

 

 
 
Conform DIN EN 206-1/DIN 1045-2,-3 en –4 wordt de productie gedocumenteerd in het handboek 
'Fabriekseigen productiecontrole'. 
 
De gebruikte bakstenen voldoen aan de vereisten van DIN 105 (metselbakstenen); vanuit de 
prefabfabriek worden hier hogere eisen gesteld aan de maatvastheid van de stenen. 
 
Beide producten (bakstenen en betonnen elementen) zijn wat afmetingen betreft gebonden aan DIN 
4172 (maatvoering in de hoogbouw). Hierin wordt geregeld dat de toleranties van de bakstenen in de 
voegen gecompenseerd moeten worden. 
 
Voor de maatvastheid van de prefabelementen geldt DIN 18203, deel 1 (prefabelementen van beton, 
gewapend beton en spanbeton). Deze tolerantiewaarden worden bij de prefabelementen van STB 
Albert GmbH niet volledig benut en bedragen bij alle formaten prefabelementen max. ± 2-4 mm. 
 
Er worden uitsluitend prefabelementen in de gevel geproduceerd. D.w.z. alle prefabelementen 
hebben doorgaans een betonnen kern (min. C 35/45 met druksterkten > 50 N/mm²) van d ≥ 8,0 cm 
met slappe wapening en een bakstenen buitenspouwblad van d ≥ 2,0 cm. De eerder genoemde 
betonkwaliteit is nodig om de minimale afstanden tot de rand van de wapening conform DIN 1045-1 
te kunnen realiseren. 
 
Wij verwerken alle bakstenen van verschillende fabrikanten uit binnen- en buitenland. Elke vorm 
doorsnede en bovenaanzicht is produceerbaar. Daarvoor beschikken we over modern ingerichte 
werkplekken die van alle hulpmiddelen zijn voorzien. 
 
Alle elementen worden ongevoegd geleverd met een voegdiepte van 15 mm. Op die manier is 
gegarandeerd dat het voegwerk ter plaatse kan worden afgestemd op de geleverde 
prefabelementen. Uiteraard kan het voegwerk ook worden uitgevoerd in de prefabfabriek. Dit is 
echter alleen zinvol als de gevel in zijn geheel uit prefabelementen wordt opgebouwd, of wanneer 
het voegwerk uit de fabriek gegarandeerd niet direct grenst aan het voegwerk uitgevoerd op locatie. 
 
Een speciaal betonrecept garandeert de hechting van de bakstenen aan het beton. Altijd 
geactualiseerde testrapporten van een onafhankelijk testinstituut getuigen het verband. Deze tests 
bewijzen dat de stenen van STB-prefabelementen zonder mechanische inwerking niet van het beton 
kunnen vallen of loskomen. 
 
5 Uitvoeringsmogelijkheden 
 
Raamdorpels, vensterbanken, kolommen, gevelelementen, dakranden, wandelementen in alle maten 
en vormen, overeenkomstig de architectonische voorstellingen en wensen: 
  



 

 

 

 

   
 

   
 
 
de combinatie van traditioneel metselwerk en beton creëert een gevel die visueel overtuigt met alle 
vereiste constructietechnische en alle gewenste architectonische elementen. 
 
Prefabelementen met een standaarddoorsnede van b/h = 11,5/24,0 cm, mogen een totale lengte 
van 3 m niet overschrijden; voor gevelplaten met een dikte van 11,5 cm geldt een 
maximumoppervlak van 6 m2. Bij dikkere doorsnedes zijn langere en grotere prefabelementen 
mogelijk volgens de statische eisen. 
 
Met ons productieassortiment bieden wij daarnaast prefabelementen van schoonbeton klasse SB1- 
SB3 (uitvoering conform 'DBV Merkblatt Sichtbeton', versie maart 2004), ook in gekleurde 
uitvoering. 
 
6 Bevestigingsmogelijkheden 
 

Loperlatei met vertande  Grenadierslatei met ES-hoek        Latei afgehangen met consoles 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

        
 
Kolommen met hang-trekankers  Borstweringsplaten met borstweringsankers 
 
Speciale oplossingen met kokers en oplossingen voor frontmontage zijn ook realiseerbaar en worden 
individueel gepland. 
 
7 Orderbewerking 
 
Technische bewerking 
 
De technische bewerking van prefabelementen gebeurt met zeer moderne CAD-systemen en omvat 
de werkplanning van de prefabelementen met statische berekeningen. De prefabelementen worden 
ontwikkeld op basis van de tekeningen van de architect die door de opdrachtgever beschikbaar zijn 
gesteld. De bouwkundig ingenieur van de opdrachtgever dient ons te informeren over de statische 
krachten die op het prefabelement worden uitgeoefend. 
 
Ook de overige statische eisen en berekeningen, met vermelding van de bevestigingsconstructie, de 
architectonische aangezichts- en indelingstekeningen, en de vereiste verdeling van de verbindingen, 
dienen kosteloos aangeleverd te worden. 
 
Als de opdrachtgever niet over deze gegevens beschikt, kan in opdracht en tegen kostenvergoeding 
de complete gevelplanning inclusief veiligheidsinrichtingen en detailoplossingen overgenomen 
worden door STB Technik. 
 
Productie 
 
STB Albert ontvangt tijdig van de opdrachtgever (min. 2 weken voor aanvang van de productie) het 
benodigde steenmateriaal, inclusief een masterpaneel om de menging (aandelen van de sortering) 
en de kleur van het steenmateriaal optimaal te kunnen overdragen op het prefabelement. 
 
De door STB Albert gezaagde bakstenen worden in de voorbereide mal gelegd met de berekende 
voegafstanden (waarden uit de werktekening). Mochten hier afwijkingen worden ontdekt tussen de 
theoretische en de feitelijke maten van de stenen, dan wordt dit gemeld aan de opdrachtgever en 
kijken we naar verdere maatregelen en  
  



 

 

 

 
oplossingen. Na ontvangst word het steenmateriaal direct gecontroleerd op kleur en maatvastheid. 
 

   
 
Na het plaatsen van het afwerkmateriaal worden de statisch benodigde wapening, de 
inbouwelementen en tot slot het beton in de mal aangebracht. Alle benodigde componenten staan 
weergegeven in de werktekening. In overleg met de opdrachtgever, de bouwplaats, de bouwkundig 
ingenieur, de architect en de leverancier wordt de werktekening voor de gevelbevestiging opgesteld. 
Na schriftelijke goedkeuring van de tekeningen door de opdrachtgever kan de productie starten. 
 

    
 
Het beton is zo samengesteld dat het na 18 uur uitharden stevig genoeg is om getransporteerd te 
worden naar de bouwplaats. Daarvoor wordt het eerst ontkist. 
 
De geprefabriceerde producten worden verpakt en getransporteerd op herbruikbare pallets en 
tussenschotten. Verpakkingsmateriaal bestaande uit kunststof omsnoeringsbanden, 
randbeschermingshoeken, kartonnen en styropor onderleggers staat garant voor vakkundig en veilig 
transport. 
 
8 Technische installaties 
 
Zaaginstallatie  
De voor de productie benodigde bakstenen worden tot hoekstenen of steenstrips gezaagd op een 
brugzaag met draaitafel en nog twee andere zaaginstallaties. Afhankelijk van het steenmateriaal en 
formaat kunnen maximaal 1500 steenstriphoeken per ploeg worden 
gezaagd op de brugzaag. 
 
Voor speciale zaagtaken zijn daarnaast nog drie Clipper zaagmachines 
beschikbaar.  
 
Mallen 
De prefabelementen worden geproduceerd in drie stortruimtes (twee kanteltafels, een omloopmal 
en diverse Streckenschalungen in variabele breedtes en hoogtes). Door de verschillende stortruimtes 
is het mogelijk alle vormen te bouwen. Daardoor is ook productie in ploegendienst mogelijk. 
  



 

 

 

Kraaninstallatie 
Twee brugkranen (van 10 en 12,5 ton) met draadloze afstandsbediening en twee loopkattakels van 
1,5 ton verplaatsen de productiematerialen en prefabelementen. In de laadhal worden grote 
prefabelementen met een brugkraan geladen. 
 
Overige installaties  
Wij beschikken over alle nodige machines voor hout- en staalbewerking, zoals cirkelzaag, vlakbank, 
schaafmachines, buigmachines en afkortzagen voor staal. Alle machines zijn uitgerust met 
stofafzuiging, overeenkomstig de eisen van de arbeidsinspectiedienst. 
 
Het complete machinepark en alle installaties worden voortdurend op veiligheid gecontroleerd en 
zijn altijd optimaal onderhouden. 
 
Op de deels overdekte opslagplaats met betonnen vloer worden de geproduceerde delen vakkundig 
en schoon opgeslagen. Daar zijn ze gegarandeerd beschermd tegen extreme weersomstandigheden. 
Uiteindelijk worden ze met de vorkheftruck geladen volgens de laadrichtlijnen van de 
werknemersorganisatie. 
 
De transporteur is verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading volgens de specifieke 
aanwijzingen van de STB-medewerkers. 
 
9 Referenties bijzondere bouwprojecten  
Commerzbank Berlin    1989 (€ 20.000) 
 
 

 
 
Lützowplatz, Berlijn    1990 (€ 200.000) 
 
 
Kaserne Luttmersen/Wunstorf  1991 (€ 150.000) 
Waldhausklinik, Berlijn   1992 (€ 350.000) 
OFD Magdeburg    1993 (€ 320.000) 
Siemensstadt Geb.10, Berlijn   1994 (€ 170.000) 
Unfallklink Marzahn, Berlijn   1995 (€ 1.200.000) 
Gewerbezentrum Plauener Straße, Berlijn 1996 (€ 1.250.000) 
OWZ in Adlershof, Berlijn   1997 (€ 200.000) 
  



 

 

 

 
Glieniker Spitze, Berlijn   1998 (€ 150.000) 
 

 
Mercedes Istanbul (Turkije)   1999 (€ 20.000) 
 

  
 
Potsdamer Platz, Berlijn   2000 (€ 600.000) 
 
Forum Altes Gaswerk, Hamburg  2001 (€ 50.000) 
Verwalter Dornbirn (Oostenrijk)  2001 (€ 100.000) 
Klinikum Bad Saarow    2002 (€ 35.000) 
 

     



 

 

 

Molensloot West, De Lier (Nederland) 2003 (€ 400.000) 
 
Budapest (Hongarije)    2004 (€ 10.000) 
 
 

 
Development Shankill, Dublin (Ierland) 2004 (€ 600.000) 
 
Forumgebouw Wageningen (Nederland) 2005 (€ 400.000) 
Tillystraße, Hannover    2005 (€ 25.000) 
Houtmankade Amsterdam (Oostenrijk) 2006 (€ 400.000) 
Villa Menti, Feldkirch (Oostenrijk)  2006 (€ 250.000) 
 

  
 
Frisia Museum, Opmeer (Nederland) 2007 (€ 4.500.000) 
 

   
 
Alhondiga Bilbao (Spanje)  2008 (€ 1.450.000) 



 

 

 

 
 
Kameleon, Amsterdam (Nederland)  2009 (€ 780.000) 
 

  
 
Art House Moskou (Rusland)   2010 (€ 1.100.000) 
 
Oosterdok, Amsterdam (Nederland)  2010 (€ 650.000) 
Stadtwerder, Bremen     2011 (€ 390.000) 
 

    
 
Immeuble, Luik (België)   2012 (€ 1.500.000) 
Bosmos, St.Gallen (Zwitserland)   2012 (€ 200.000) 
GIZ Bonn      2013 (€ 330.000) 
Dienstgebäude Freiburg    2014 (€ 450.000) 
 

    
 
Maankwartier, Heerlen (Nederland)  2015 (€ 300.000) 
  

Kommentar [SU1]: Dies stimmt nicht 
in der Originaltext 



 

 

 

 
 
 
8 Contactpersonen 
 
Heinrich J. Laue – Directie, technisch advies, berekeningen – offertes        Tel: (0049) 0 5023 9801 51 
 
Alexander Leinich – Techn. bewerking, berekeningen – offertes                  Tel: (0049) 0 5023 9801 54 
 
Michael Kolbe – Productieleiding, AV, orderafwikkeling, planning               Tel: (0049) 0 5023 9801 52 
 
Silvia Köper – Financiële administratie         Tel: (0049) 0 5023 9801 61 
 
Harald Deseniß – Technische bewerking                     Tel: (0049) 0 5023 9801 53 
 
Marlies Tarrach – Technische bewerking        Tel: (0049) 0 5023 9801 63  
 
Dorthe Wesely- Technische bewerking                                                               Tel: (0049) 0 5023 9801 60 
 
Barbara Sollors – Technische bewerking                                                            Tel: (0049) 0 5023 9801 62 
  

    Fax: (0049) 0 5023 9801 57 
 
 
Internet : www.stahlbeton-albert.de  
 
e-mail :  laue@stahlbeton-albert.de  
 

leinich@stahlbeton-albert.de  
 
kolbe@stahlbeton-albert.de  
 
deseniss@stahlbeton-albert.de  
 
tarrach@stahlbeton-albert.de  
 
wesely@stahlbeton-albert.de  
 
sollors@stahlbeton-albert.de  
 
koeper@stahlbeton-albert.de 
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