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Cobosystems®, de Belgische Bouwdocumentatie is
een uitgave van Cobosystems N.V.
Cobosystems verschijnt 1 x per jaar in België en
Groot Hertogdom Luxemburg en wordt verspreid
onder personen, bedrijven en instellingen die professioneel te maken hebben met de bouwsector.
Daarnaast zijn de gegevens ook te raadplegen via
www.cobosystems.be en www.bestekservice.be
© 2015 COPYRIGHT by COBOSYSTEMS® N.V.
Niets uit deze editie mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, internet of op welke andere
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorts behoeft het aanwenden van gegevens en/
of het overnemen van de opmaak, systematiek,
hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, de schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Ofschoon bij de samenstelling van deze publicatie de uiterste nauwkeurigheid is betracht, kan de
uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
het niet of niet op de juiste wijze vermelden van
de gegevens. Tevens worden de opdrachtgevers
verondersteld als zijnde gerechtigd voor het © van
tekst en/of beeld. Hij draagt gebeurlijk samen met
zijn lastgevers al de verantwoordelijkheid tegenover derden. De kleuren zijn zo getrouw mogelijk
weergegeven voor zover de gebruikte grafische
technieken het toelaten.

de belgische bouwdocumentatie

2015
www.cobosystems.be
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De Belgische Bouwdocumentatie, digitaal én op papier is al meer dan 25 jaar hét
product- en leverancierszoeksysteem voor de architecten en bouwbedrijven. De
Cobosystems databank bevat gestructureerde informatie van maar liefst 4.100
leveranciers, 29.000 producten en 14.000 merken
Cobosystems speelt een belangrijke rol bij het opzoeken van fabrikanten en importeurs van producten, het voorschrijven via bestekteksten en lastenboeken, het
beslissen en kopen van bouwproducten en -diensten.
Dagelijks worden er alleen al via www.cobosystems.be meer dan 1.000 unieke contacten gelegd en informatie geraadpleegd of gedownload.

Raadpleeg de volledige index op www.cobosystems.be
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WWW.BESTEKSERVICE.BE - BESTEKSERVICE TOTAAL VERNIEUWD
Bestekservice is de “werkplek” waar architecten en voorschrijvers zich ten
volle kunnen richten op het samenstellen van hun lastenboeken. Omdat hier
enkel bestekteksten staan, wordt er snel en overzichtelijker gewerkt.
Bestekservice bevat bestekteksten of lastenboekteksten van tientallen fabrikanten, honderden producten, waarmee architecten en studiebureaus in één
overzicht een belangrijk deel van hun lastenboek kunnen samenstellen.

Nieuwe website met nieuwe zoekmogelijkheden
- Zoeken op alfabetische bedrijfsnaam
Kiest men uit de alfabetische fabrikantenlijst de gewenste fabrikant, dan
opent het overzicht van alle bestekteksten die deze fabrikant aanbiedt. Elk
van de getoonde merknamen (met omschrijving) staat voor een link naar
één of meerdere bestekteksten.
- Zoeken in lijst met categorieën en/of werfchronologische volgorde.
In deze lijst zoekt men op bouwlot of bouwdeel en vindt men welke fabrikant hiervoor relevante bestekteksten aanbiedt. Klikt men een fabrikant
aan, dan verschijnen de hiervoor beschikbare bestekteksten.
- zoeken met een zoekmotor (of “Googelen”)
De zoekmotor van bestekservice zoekt naar de producten in de Cobosystems-databank die matchen met de door de gebruiker ingegeven zoektermen, en waarvoor één of meer bestekteksten beschikbaar zijn. De producten worden gerangschikt op relevantie voor de zoekterm. Naarmate de
zoekterm meer losse woorden bevat zullen meer resultaten verschijnen,
omdat niet alleen naar het gehele begrip maar ook naar de losse woorden
wordt gezocht. Uiteraard zullen producten die matchen met alle zoekwoorden, bij voorkeur in de juiste volgorde, bovenaan worden getoond.
Meer, kortere teksten
- Opsplitsing van oudere teksten per merk, type of systeem
- Niet meer nodig om inhoudslijst in elke tekst te voorzien
Andere manieren om gebruiksvriendelijkheid te verhogen :
- Alle documenten met bestekteksten kregen een herkenbare naam. In
tegenstelling tot vroeger, toen bestekdocumenten enkel een nummer
kregen, worden alle bestekteksten voorzien van een naam die minstens
de fabrikant en een merknaam bevatten. Hierdoor worden opgeslagen
bestekdocumenten meteen herkenbaar, ook wanneer grotere groepen
bestekteksten in één sessie worden opgeslagen en/of verwerkt.
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Jaarlijks begeleidt Cobosystems tientallen fabrikanten met het opstellen en
verspreiden van merkgebonden bestekteksten.
Deze fabrikanten begrijpen welke troef het is wanneer hun bestekteksten
worden aangeboden samen met deze van tientallen andere fabrikanten,
honderden producten, waarmee architecten en studiebureaus in één overzicht een belangrijk deel van hun lastenboek kunnen samenstellen.
De bestekteksten die de fabrikanten via www.bestekservice.be aanbieden
zijn “neutraliseerbaar”, wat wil zeggen dat ze bruikbaar zijn zowel met als
zonder de melding van merk- en fabrikantnamen.

© COBOSYSTEMS® NV 2015
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Vanaf juni 2014 is de vernieuwde website www.cobosystems.be actief. De
nieuwe website is een logische stap in de internationale samenwerking met
Docu Group.
Het platform dat ook wordt gebruikt door bouwonline.nl biedt talloze voordelen t.o.v. het voorheen gebruikte platform.
Het biedt voordelen zowel voor hen die informatie opzoeken als voor hen die
informatie aanbieden:
- Beter bruikbaar met “Touchscreens”, en dankzij aangepaste opmaakprofielen uitermate geschikt voor gebruik op tablets en smartphones.
- Vemelding van en linken naar sociale media (Facebook, Youtube, Twitter,
Linkedin, Pinterest, Google+, ….
- Méér productinformatie en beelden, opgesplitst per merk/toepassing en
daardoor overzichtelijker.
- Link van adresgegevens met situeringkaarten.
- Bevoordelen van geactiveerde bedrijven bij zoekopdrachten, …

Eén van de meest opvallende aanpassingen t.o.v. de vroegere website is het
opsplitsen van het leveringsprogramma in “Productinfoblokken” . Dit biedt
de mogelijkheid om voor ieder product alle relevante info samen aan te bieden : zo worden foto’s, technische fiches, bestekteksten, CAD-tekeningen,
…. gekoppeld en aangeboden op productniveau.
Een belangrijke stap vooruit is ook de integratie van sociale media in de
bedrijfspresentaties.
Zo voorziet Cobosystems voor de bedrijven die actief zijn op Twitter, Youtube, Linkedin, Google+, Pinterest, …. Icoontjes in de bedrijfsvoorstelling die
een link activeren met de betreffende mediaschermen. Ook voorvertoningen
van bijvoorbeeld Tweets naast de bedrijfsgegevens, behoren tot de mogelijkheden.
CoboNews, de gratis nieuwsbrief van Cobosystems
CoboNews verspreidt nieuws over
evenementen, projecten, bedrijven, producten en diensten uit de
bouwsector via de startpagina www.
cobosystems.be. Daarnaast worden
de nieuwsberichten op regelmatige
basis gebundeld en verspreid naar
ruim 15 000 mailadressen van onze
doelgroep, bouwprofessionelen, in de
nieuwsbrief “CoboNews”. (Dankzij de
samenwerking met Docu Group kon
dit bestand de voorbije jaren van zo’n
10 000 adressen, worden uitgebreid
tot méér dan 15 000 mailadressen.)
Bent u aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan kan u dit nieuws over evenementen, projecten, bedrijven, producten en diensten uit de bouwsector
direct op uw bureaublad krijgen.
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DE VOLGENDE BEDRIJVEN STELLEN INFORMATIE TER
BESCHIKKING IN DEZE BELGISCHE BOUWDOCUMENTATIE,
VIA WWW.COBOSYSTEMS.BE EN/OF WWW.BESTEKSERVICE.BE

3A COMPOSITES
www.3acomposites.com
ABET LAMINATI BELGIË NV
www.abet.be
ACO PASSAVANT NV
www.aco.be
AEROPULMO BVBA
www.aeropulmo.be
AGC GLASS EUROPE
www.yourglass.com
AGREF NV
www.agref.be
ALL-VAC TECHNOLOGY
www.all-vac.be
AMG BALUSTRADESYSTEMEN
www.amgbalustradesystemen.nl
APOK NV/SA
www.apok.be
AQUATHERM BELUX SPRL
www.aquatherm-belux.be
ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS BV
www.armstrong.eu
ATTACA MOBILE WALL SYSTEMS
www.attaca.eu
ATTEMA NV
www.attema.be
B&B LOCKS BVBA
www.bb-locks.com
B&G HEKWERK NV
www.bghekwerk.be
BEGETUBE NV
www.begetube.com
BETAFENCE NV
www.betafence.com
BRAKEL AERO NV
www.brakelaero.com
BURGERHOUT BV
www.burgerhout.nl
BUZON PEDESTAL INT. (BPI) SA
www.buzon-world.com
CDM NV
www.cdm.be
CEMBRIT
www.cembrit.be
COILLTE PANEL PRODUCTS
www.coillte.com
COMAP BENELUX NV/SA
www.comap.be
COMPANERO
www.companero.nl
DEJOND NV
www.dejond.com
DELHEZ SYSTEMES (ICYNENE)
www.icynene.be
DEMULA NV
www.demula.be
DEWALT-POWERS
www.dewalt.be
EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK
www.emco-bau.com
EMMER SERVICE
www.emmer.be
ERANCO BELGIUM B&D HEATING SYSTEMS BVBA
www.eranco.eu
EUROCLOISON
www.europlafond.be
EUROPLAFOND NV
www.europlafond.be
EUROSAFE SOLUTIONS BVBA
www.eurosafesolutions.com
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FASSAWALL BV
fassawall.com
FDS NV
www.fds.be
FLEXIDAL RUBBER
www.rubbervloer.be
FONDATEL NV/SA
www.fondatel.com
FSB
www.fsb.de
GDK - GERARD DEKONINCK
www.gdk.be
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
www.gealan.be
GEBR. BODEGRAVEN BV
www.gb.nl
GORTER GROUP BV
www.gortergroup.com
GROUTTECH
www.grouttech.be
GUMO-BLOCKS
www.gumo-blocks.be
GUNNEBO BELGIUM NV/SA
www.gunnebo.be
HALFEN NV
www.halfen.be
HEATING GROUP INTERNATIONAL
www.heatinggroup.eu
HELIOSCREEN NV
www.helioscreenprojects.be
HERMELOCK NV/SA
www.hermelock.be
HIM BELGIE
www.him.be
HOLONITE BV
www.holonite.nl
HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV
www.hunterdouglas.be
ISOBOUW SYSTEMS BV
www.isobouw.be
ITEC CONTRACT FLOORS
www.itecfloors.be
JACKON INSULATION GMBH
www.jackon-insulation.com
JOINTEX (J.G.S. EUROPE) BVBA
www.jgseurope.com
KALZIP BENELUX
www.kalzip.com
KINGSPAN UNIDEK NV
www.kingspanunidek.be
KOPAL NV
www.kopal.be
KOPPEN.BE BVBA
www.koppen.be
LINEX PREFAB DAKSYSTEMEN BV
www.linexprefabdak.com
LPS EXPERTS
www.lps-experts.be
LUXLIGHT
www.luxlight.eu
MC BAUCHEMIE BELGIUM
www.mc-bauchemie.be
METACON BV
www.metacon.nl
MICROBETON
www.microbeton.nl
MINDOW
www.ods.be
MODULEO
www.moduleo.com

MONIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV
www.monier.be
MORGO FOLIETECHNIEK BV
www.morgofolietechniek.com
NELSKAMP DAKPANNEN
www.nelskamp.be
NICOLL NV
www.nicoll.be
OBELUX
www.obelux.be
ODS-METALS NV
www.ods.be
OPAL SYSTEMS
www.opal-systems.be
PANISOL BVBA
www.panisol.be
PARTHOS BV
www.parthos.be
PAVATEX BENELUX BV
www.pavatex.nl
PENTAIR THERMAL MANAGEMENT
www.pentairthermal.com
PROMONTA NV
www.promonta.com
RENOLIT BELGIUM NV/SA
www.alkorproof.com
REPPEL BV BOUWSPECIALITEITEN
www.reppel.nl
ROFIX NV
www.rofix.com
ROVAL ALUMINIUM BV
www.roval.be
RUBET BV
www.securitontegels.nl
SAFE & CO.
www.atr-mailbox.be
SANHA BVBA
www.sanha.com
SERGE FERRARI
www.sergeferrari.com
SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS BVBA
www.solidor.be
SPIROTECH BELGIE BVBA
www.spirotech.be
STATAMAT NV
www.statamat.be
STENI BENELUX BV
www.steni.nl
STIJLBETON NV
www.stijlbeton.be
STONCOR EUROPE INC
www.stonhard.be
STORA-DRAIN (IMCOMA)
www.stora-drain.be
TECHCOMLIGHT BV
www.solatube.be
TERMOKOMFORT
www.termokomfort.nl
TRESPA BELGIUM BVBA
www.trespa.com
VASCO
www.vasco.eu
VILLEROY & BOCH S.À.R.L.
pro.villeroy-boch.com
WALRAVEN BVBA
www.walraven.be
ZOONTJENS BV
www.zoontjens.be
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3A COMPOSITES
Alusingenplatz 1
DE 78221 Singen
T: +32 (0)471 42 23 22
E-Mail: luc.ameys3acomposites.com
www.3acomposites.com

3A Composites, vroeger Alusuisse, is een internationale onderneming die composietmaterialen maakt. Het bekendste product, ALUCOBOND®, werd in 1968 ontwikkeld. Al meer dan
40 jaar wordt ALUCOBOND®, als gevelbekleding gebruikt.
Het materiaal voor de Europese markt wordt gemaakt in de fabriek van Singen (Zuid-Duitsland). 3A Composites Singen kreeg de volgende certificaten: ISO 9001 (kwaliteitsbeleid),
ISO 14001 (milieuzorg) en BS OHSAS 18001 (arbeidsomstandigheden).
3A Composites is één van de initiatiefnemers van het DGNB (Duitse Vereniging voor Duurzaam Bouwen)
Voor de Belgische bouwmarkt kreeg 3A Composites een Technische Goedkeuring met
Certificatie (ATG 12/2368) voor Alucobond-cassettes.

ABET LAMINATI BELGIË NV
Streekbaan 244
BE 1800 Vilvoorde
T: +32 (0)2 460 19 10, F: +32 (0)2 460 33 37
E-Mail: promotion-office@abet.be
http://www.abet.be

Abet Laminati, de Italiaanse fabrikant van hoogwaardig decoratief hoge druk laminaat,
gekend onder de merknaam PRINT HPL, biedt een zeer uitgebreid gamma aan van
duurzaam plaatmateriaal dat geschikt is voor interieur en exterieur toepassingen in zowel
de particuliere woning als in openbare en bedrijfsgebouwen. Abet Laminati heeft vooral
naam gemaakt als innovatief bedrijf en startte reeds einde jaren ‘50, toen het laminaat
begon te produceren in opvallende en felle kleuren. Door vervolgens de PRINT HPL platen
eigentijdse kleuren en motieven te geven, werd laminaat een op zich staand materiaal dat
veelvuldig wordt gekozen en toegepast door creatieve ontwerpers en (interieur)architecten.

ACO PASSAVANT NV
Preenakker 8
BE 1785 Merchtem
T: +32 (0)52 38 17 70, F: +32 (0)52 38 17 71
E-Mail: aco@aco.be
http://www.aco.be

ACO Passavant is dé specialist in afwateringssystemen en afscheidingstechnieken, en biedt
u een systeemaanbod dat zowel in de breedte als in de diepte uniek is.
Door de overname van Passavant in 2000 breidde het aanbod van de ACO Groep meteen
uit. Voortaan maken afscheidingssystemen voor oliën en vetten deel uit van het aanbod,
waardoor totaalprojecten voor afwatering en waterbehandeling succesrijk kunnen aangepakt worden. Alles conform de Europese Normen!
Producten bieden met een meerwaarde, een oplossing geven aan klanten met een probleemstelling, daar gaat het om bij ACO.

AEROPULMO BVBA
Industriepark Brechtsebaan 22
BE 2900 Schoten
T: +32 (0)3 685 49 00, F: +32 (0)3 680 12 30
E-Mail: info@aeropulmo.be
http://www.aeropulmo.be

Balansventilatie systeem D ?
De juiste keuze:
Aeropulmo is een mechanisch gecontroleerde ventilatie met dubbele flux, met een tegenstroomwarmtewisselaar die gemiddeld 93 % van de warmte recupereert.
-- Pulmo®’s bestaan in debieten van 300 tot 400m³. De mogelijkheid om de units in cascade te
schakelen zorgt ook voor prijsvriendelijke oplossingen voor grotere debieten.
-- Met een extra-geluiddempende omkasting die in diverse kleuren gecoat kan worden kan
een Pulmo® esthetisch ingepland worden

AGC GLAS EUROPE
Avenue Jean Monnet 4
BE 1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 (0)2 409 30 00, F : +32 (0)2 672 44 62
E-Mail: sales.belux@eu.agc.com
http://www.yourglass.com

AGC Glass Europe, een Europese leider in vlakglas
AGC Glass Europe produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector (origineel en vervangglas) en de solar-industrie. Het
is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld. De baseline
“Glass Unlimited” weerspiegelt de talloze mogelijkheden van:
-- glas, een materiaal dat aan een groeiend aantal vereisten voldoet (comfort, energiebeheersing, veiligheid en gezondheid, esthetisch uitzicht, duurzaamheid);
-- innovatieve producten en processen, mogelijk dankzij aanhoudende research in geavanceerde glastechnologie;
-- ruim 100 locaties in heel Europa, van Spanje tot Rusland;
-- een marketingnetwerk op wereldschaal;
-- zijn 14.500 werknemers, die klantgericht zijn.

© COBOSYSTEMS® NV 2015
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AGREF NV
Tragelweg 4
BE 9230 Wetteren
T: +32 (0)9 369 19 11, F: +32 (0)9 369 07 04
E-Mail: info@agref.be
http://www.agref.be

AGREF, gesticht in 1945 door 5 gebroeders De Witte (Alberic, Gomar, Roger, Eugene,
Frans) groeide door een doorgedreven investeringspolitiek en ruim 60 jaar ervaring uit tot
één van de trendsetters op het gebied van architectonisch beton.

ALL VAC TECHNOLOGY NV
Bergense steenweg 494
BE 1600 Sint Pieters-Leeuw
T: +32 (0)2 356 97 77, F: +32 (0)2 361 32 51
E-Mail: info@all-vac.be
http://www.all-vac.be

Uw partner voor de levering en plaatsing van centrale stofzuiginstallaties,
All-Vac Technology, kan u nu ook adviseren en begeleiden bij de installatie van gecontroleerde ventilatietechnieken.

Elementen van Agref zijn steeds gemaakt op maat, hebben daardoor een uniek uitzicht en
bieden:
-- een bijna onbeperkte vormgeving,
-- een grote waaier aan kleuren met daarbij de topkleuren blauwe hardsteen en witsteen,
-- een overvloed aan oppervlaktestructuren, waaronder: glad, gezuurd, gewassen, gegritstraald, gepolierd, gefreind, gerold, gegoten op structuurmatten.

Het is geen toeval dat net deze activiteit gekoppeld wordt aan de jarenlange expertise
inzake centrale stofzuigtechnieken, want beiden vullen elkaar aan in de strijd voor zuivere
en gezonde lucht.
De ventilatiesystemen die worden aangeboden, enerzijds een C+-systeem, anderzijds een
D-systeem, hebben het doordachte energiezuinige gemeen, waarbij een perfect en eenvoudig onderhoud één van de troeven is.

AMG BALUSTRADESYSTEMEN
Postbus 106
NL 1170 AC Badhoevedorp
T: +31 (0)20 44 90 647, F: +31 (0)20 44 90 648
E-Mail: info@amgbalustradesystemen.nl
http://www.amgbalustradesystemen.nl

AMG is innovatief en trendsettend in het ontwikkelen van glazen balustrades en aanverwante producten. De nadruk ligt op de gebruikersvriendelijkheid en de prijs of anders
gezegd: men wil de producten toegankelijker maken voor meerdere doelgroepen.
AMG geeft adviezen omtrent prijzen, materiaalkeuzes, ontwerpen, detailleringen berekeningen, ...
AMG verzorgt het gehele traject van engineering, projectbegeleiding en montage.
Certificering : AMG voldoet ondermeer aan de Belgische norm: NBN B 03-004-norm.
zie ook www.bestekservice.be

APOK NV/SA
Oudestraat 11
BE 1910 Kampenhout
T: +32 (0)16 61 72 62, F: +32 (0)16 61 72 81
E-Mail: info@apok.be
http://www.apok.be

A pok is een vooraanstaande Belgische producent van non-ferro regenwaterafvoersystemen
met meer dan 50 jaar ervaring in de dakdekkerswereld.
In de 28 Apok verdeelpunten, verspreid over gans België, biedt Apok een totaalpakket van
dakmaterialen en gereedschappen voor de vakman.
Ruime voorraden, maatwerkproductie per filiaal met technische assistentie op de werf en
een uitgebreid logistiek netwerk staan garant voor kwaliteit, service en korte levertermijnen.
Klantenservice voert Apok hoog in het vaandel :
Dankzij uitgebreide stockagemogelijkheden op diverse locaties kan Apok een groot aantal
producten uit voorraad leveren.
Apok is verdeler van: Dakisolatie, roofing, EPDM, dakvensters, dakpannen, natuurleien,
vezelcementleien, gevelbekleding, gereedschappen, enz.
zie ook www.bestekservice.be

AQUATHERM BELUX SPRL
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 4e avenue 76
BE 4040 Herstal
T: +32 (0)4 256 93 60, F: +32 (0)4 248 06 71
E-Mail: info@aquatherm-belux.be
http://www.aquatherm-belux.be

De firma MARCHAL uit de Luikse regio, vandaag gekend als Aquatherm Belux, werd reeds
in 1946 opgericht.
Door de jaren heen is een belangrijke expertise opgebouwd op het gebied van HVAC technieken en leidingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de import en distributie van kunststof
leidingsystemen en hun toebehoren.
Rode draad doorheen haar geschiedenis is de continue zoektocht naar innovatie en nieuwe
technieken. Het bedrijf is exclusief verdeler voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg van de polypropyleen en polyethyleen leidingen van het Duitse Aquatherm GmbH.
Sinds 30 jaar worden deze producten succesvol toegepast voor de meest uiteenlopende
toepassingen.
zie ook www.bestekservice.be
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ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS BV
Het Zuiderkruis 9
NL 5215 MV ‘s-Hertogenbosch
T: +32 (0)2 5035510, F: +32 (0)2 5139466
E-Mail: commercial-flooring.be@armstrong.com
http://www.armstrong.eu

Armstrong DLW is specialist in harde vloerafwerkingen en heeft een zeer uitgebreide kleurencollectie in onder andere DLW Linoleum en homogene- en heterogene pvc.
Scala Design pvc met hout-, steen-, metaal- of neutrale structuur zorgt voor veel variatie.
Alle pvc vloeren en bijna alle lino producten zijn afgewerkt met een PUR toplaag waardoor
voor beide producttypes dezelfde onderhoudsmethodiek toegepast kan worden.
Daarnaast heeft Armstrong DLW ook een uitgebreide naaldvilt collectie.
zie ook www.bestekservice.be

ATTACA MOBILE WALL SYSTEMS
P.O. Box 67
NL 6650 AB Druten
T: +31 (0)487 54 07 55, F: +31 (0)487 54 07 81
E-Mail: info@attaca.eu
http://www.attaca.eu

ATTACA is een Nederlandse ontwerper en producent van hoogwaardige mobiele
wandsystemen, die zich volledig op de Europese markt richt. Paneelwanden, schuifwanden,
glaswanden en vouwwanden vinden hun weg via een wijd vertakt agentennetwerk door
West- en Oost-Europa. ATTACA speelt daarbij in op de roep naar méér flexibiliteit, méér
montagegemak en méér efficiency voor minder geld.

ATTEMA
Industriezone Zuid III – Industrielaan  10
BE 9320 Erembodegem
T: +32 (0)53 85 05 20, F: +32 (0)53 85 05 30
E-Mail: info@attema.be
http://www.attema.be

Attema is een ambitieuze ontwikkelaar en producent van innovatieve oplossingen. Deze
zijn onder te verdelen naar de marktsegmenten: Installatie, Bouw, Packaging en Special
Products
Achter Attema staat een sterk en gemotiveerd team van goed opgeleide professionals.
Mensen die elkaar stimuleren om hun grenzen te blijven verleggen en alle ruimte krijgen om
zichzelf te ontwikkelen.
Door goed naar klanten te luisteren, weten de medewerkers van Attema als geen ander wat
er binnen de markt speelt. Dat resulteert steeds weer in verrassende producten met een
duidelijke toegevoegde waarde voor de klant. Dit gecombineerd met een efficiënte logistiek en een persoonlijke service vertaalt zich in een maximale klantentevredenheid.

zie ook www.bestekservice.be

zie ook www.bestekservice.be
B&B LOCKS BVBA
Bijkhoevelaan 11
BE 2110 Wijnegem
T: +31 (0)3 326 36 30, F: +31 (0)3 326 38 33
E-Mail: info@bb-locks.com
http://www.bb-locks.com

B&B Locks is fabrikant van “high security” sluitwerk. De ontwikkeling, productie, assemblage en testen van de producten alsook de wereldwijde verkoop is gevestigd in Wijnegem,
België.
B&B Locks levert een uitgebreid gamma sloten met hoge veiligheid, waaronder de
A1-reeks, waarmee zo goed als al uw afsluitproblemen kunnen worden opgelost.
zie ook www.bestekservice.be

B&G HEKWERK
Industrieterrein Noord II – Wayenborgstraat 11
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 20 24 00, F: +32 (0)15 20 62 00
E-Mail: info@bghekwerk.be
http://www.bghekwerk.be

B&G Hekwerk is in de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot een specialist op het gebied van
hekwerk, poorten en toegangscontrolesystemen. B&G ontwikkelt, produceert, verkoopt en
onderhoudt tijdelijke en permanente producten op het gebied van terreinbeveiliging voor
bedrijfsleven en overheden in Nederland en België. Tevens exporteren wij onze producten
naar diverse opdrachtgevers binnen maar ook buiten Europa.
Op basis van het risicoprofiel van de te beveiligen locatie, welke in overleg met de bouwheer of architect wordt opgesteld, realiseert B&G Hekwerk oplossingen die bestaan uit een
combinatie van mechanische en elektronische maatregelen. Van sportveld tot distributiebedrijf, van kantoorpand tot gevangenis, van recreatiepark tot internationale haven: op iedere
beveiligingsvraag heeft B&G een antwoord.
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BEGETUBE NV
Kontichsesteenweg 53/55
BE 2630 Aartselaar
T: +32 (0)3 870 71 40, F: +32 (0)3 877 55 75
E-Mail: info@begetube.com
http://www.begetube.com

Begetube is verdeler van kwaliteitskunststofbuizen, koppelingen, collectoren, radiatorkranen en allerlei toebehoren voor verwarmings- en sanitaire systemen.

Begetube werd opgericht in 1980 als dochteronderneming van de Begemac groep, die
gespecialiseerd was in stalen buizen en constructies. Oorspronkelijk was het de bedoeling
de kunststofbuizen te verdelen via de Belgische groothandels. Na een tijdje startte Begetube echter met een zelf ontworpen gamma kraanwerk en toebehoren, in samenwerking
met IVAR.
Van bij het begin lag de nadruk sterk op vloerverwarmingssystemen. Dit maakt Begetube
vandaag tot één van de toonaangevende systeemleveranciers op de Belgische markt.
zie ook www.bestekservice.be

BETAFENCE
Blokkestraat 34b
BE 8550 Zwevegem
T: +32 (0)56 73 46 46, F: +32 (0)56 73 45 45
E-Mail: info.benelux@betafence.com
http://www.betafence.com

Betafence is wereld marktleider in afrasteringssystemen, toegangscontrole en detectiesystemen.
Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare
gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen, landbouweigendommen en veestapels.
Door de jaren heen is het bedrijf geëvolueerd van een fabrikant in omheiningen naar een
leverancier van Totaaloplossingen van Perimeter Beveiliging.
Betafence levert ook gelaste draadproducten voor diverse industriële toepassingen.
zie ook www.bestekservice.be

GEBR. BODEGRAVEN BV
Atoomweg 2
NL 2421 Nieuwkoop
T: +31 (0)172 52 01 10, F: +31 (0)172 57 17 53
E-Mail: bodegraven@gb.nl
http://www.gb.nl

Gebr. Bodegraven BV (GB) richt zich op de bouwindustrie met verkoop, marketing, productie, ontwikkeling en distributie van verbindingen van metaal en kunststof. GB is een
vooraanstaande leverancier in de bouwwereld en levert dankzij een ruime ervaring, voor elk
denkbare toepassing een passende verbinding.
Slimme oplossingen...sterke materialen.
Bij GB vinden partners in de bouw altijd de verbinding die zij zoeken

BRAKEL AERO NV
Gontrode Heirweg 138
BE 9090 Melle
T: +32 (0)9 210 06 00, F: +32 (0)9 210 06 01
E-Mail: info@brakelaero.be
http://www.brakelaero.com.

Brakel Aero is al ruim 35 jaar marktleider op het gebied van daglichttoetreding, brandveiligheid en ventilatie oplossingen. Hierbij bieden we integrale oplossingen voor allerlei
gebouwtypen bestaande uit:
- Daglicht : Glazen daken, lichtstraten, lichtkoepels en gevels
- Brandveiligheid : RWA installaties, brandmeldinstallaties, detectie, rookcompartimentering
- Ventilatie : Natuurlijke ventilatie, geregelde natuurlijke ventilatie
- Onderhoud : RWA- en ventilatiesystemen, brandmeldinstallaties, glasconstructies
zie ook www.bestekservice.be

BURGERHOUT BV
Dr. A.F. Philipsweg 41
NL 9400 AB Assen
T: +31 (0)592 34 30 43, F: +31 (0)592 34 08 25
E-Mail: info@burgerhout.nl
http://www.burgerhout.nl

Met speciale, vaak zelf ontwikkelde machines bewerkt Burgerhout materialen tot producten
van topkwaliteit. De vraag naar de kwaliteitsproducten van Burgerhout groeit dan ook snel.
Vanuit de ultramoderne productiefaciliteiten vinden meer dan tienduizend verschillende
producten in aluminium, RVS of kunststof hun weg naar markten in Europa.
Burgerhout is specialist in systemen voor rookgasafvoer en ventilatie en is bijvoorbeeld ook
een vertrouwd leverancier van vormstukken uit plaatstaal, kunststof en aluminium. CNC-gestuurde machines bewerken verschillende materialen tot functionele, fraaie behuizingen
voor elektronische systemen, verwarmingstoestellen en boilers.
zie ook www.bestekservice.be
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BUZON PEDESTAL INT. (BPI) SA
Prolongement de l’Abbaye, 134
BE 4040 Herstal
T: +32 (0)4 248 39 83, F: +32 (0)4 264 82 38
E-Mail: sales@buzon-world.com
http://www.buzon-world.com

Sinds 1987 is BPI (BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL) de grootste Europese fabrikant van
verstelbare vloerdragers in polypropyleen (type vijzel).

De faam van de BUZON® vloerdragers voor terrassen is het resultaat van een lange ervaring
en van de wil om te beantwoorden aan de zeer strikte eisen van de architectenbureaus en
de vaklui in de sector van de terrasaanleg... en van de huidige technische normen.

Ons team ontwerpers en technici staat u bij om uw projecten en aannemingen te ondersteunen, overal ter wereld.
zie ook www.bestekservice.be

CDM NV
Reutenbeek 9-11
BE 3090 Overijse
T: +32 (0)2 687 79 07, F: +32 (0)2 687 35 52
E-Mail: general@cdm.be
http://www.cdm.be

CDM is gespecialiseerd in geluid- en trillingsisolatie voor de bouwsector en de industrie.
Oplossingen voor geluid-en trillingshinder worden op maat van het project / van de klant
uitgewerkt, geproduceerd en geïmplementeerd, zowel in België als in het buitenland
Toepassingsgebieden: studiobouw (radio / TV), cinemacomplexen, sporthalls, hospitalen,
residentiële en andere gebouwen die zich naast of boven sporen bevinden van de metro,
de tram of de trein, onderzoekslabo’s, hotels, enz. In de industrie is CDM actief in de
trillingsisolatie van allerhande machines (persen, weefgetouwen, HVAC units, generatoren,
compressoren,...).

CEMBRIT
Kontichsesteenweg 50
BE 2630 Aartselaar
T: +32 (0)3 292 30 15
E-Mail: info@cembrit.be
http://www.cembrit.be

Cembrit, uw partner voor dak- en gevel toepassingen
Cembrit is één van Europa´s vooraanstaande fabrikanten van vezelcementproducten voor
dak en gevel.  Daarnaast heeft Cembrit België jarenlang ervaring met de import en verkoop
van natuurleien en kleipannen.  Onze vezelcementproducten behoren tot de ecologische
bouwmaterialen en worden gebruikt in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.
Cembrit b.v. is leverancier van vezelcementproducten die toegepast worden voor gevel,
dak, vloer en interieur. Ook in de containerbouw, agrarische sector en utiliteitsbouw draagt
Cembrit BV haar steentje bij.
zie ook www.bestekservice.be

COILLTE PANEL PRODUCTS
Boven de wolfskuil 3B10
NL 6049 LX Roermond
T: +31 (0) 475 399 740, F: +31 (0)475 310 271
E-Mail: frank.leijendeckers@coillte.com
http://www.coillte.com

Zowel Medite Europe als Smartply Europe maken deel uit van het Ierse moederconcern
Coillte. Samen vormen deze bedrijven de divisie Coillte Panel Products. Coillte is opgericht
in 1989 en is eigenaar van alle staatsbossen in Ierland, wat overeenkomt met 8% van het
totale Ierse landoppervlakte. Coillte Panel Products heeft veel expertise in huis op het
gebied van het ontwikkelen en produceren van houtachtige plaatmaterialen en specials met
een bijzondere toegevoegde waarde. Beide productiebedrijven worden ondersteund door
het grootste bos- en houtbewerkingsbedrijf in Ierland, Coillte. De Coillte Group is goed
voor een jaaromzet van ruim 213 miljoen euro en heeft ca. 1.250 werknemers in dienst,
verspreid over 3 landen. Het is een van de grootste producenten van Europa van een zeer
gevarieerd aanbod hout en houtproducten, inclusief de plaatmaterialen Medite MDF en
Smartply OSB.

COMAP BENELUX NV/SA
Alsembergsesteenweg 454
BE 1653 Dworp
T: +32 (0)2 371 01 61, F: +32 (0)2 378 23 39
E-Mail: info@comap.be
http://www.comap.be

COMAP is, als onderdeel van de industriële groep Aalberts Industries, toonaangevend
fabrikant van: radiatorventielen, complete leidingsystemen voor verwarmings-, sanitaire en
binnenhuisgasinstallaties (Nederland), vloerverwarmingssystemen, diverse soorten fittingen
en grote afsluiters.
Het COMAP Benelux-filiaal staat in voor de lokale commercialisatie en technische ondersteuning in de BENELUX. In nauwe samenwerking met de professionele groothandel en
installateur kennen de COMAP-producten al meer dan 50 jaar hun afzet op de BENELUX
markt. Doel van COMAP is via haar dagdagelijkse contacten en praktijkervaringen in een
volledig aanbod aan producten en systemen te voorzien die het comfort, het gebruik en het
energieverbruik voor zowel installateur als eindgebruiker aanzienlijk verbeteren.
zie ook www.bestekservice.be
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COMPANERO
PB 43030
NL 3540 AA Utrecht
T: +31 (0)30 233 31 19, F: +31 (0)30 233 40 29
E-Mail: info@companero.nl
http://www.companero.nl

Compañero® is specialist in loopvlakstructuur, ofwel antislipstructuur in prefab beton
elementen zoals galerijplaten, bordessen, trappen, balkons en diverse andere beloopbare
betonnen elementen.

DEJOND NV
Terbekehofdreef 55-59
BE 2610 Wilrijk
T: +32 (0)3 820 34 11, F: +32 (0)3 820 35 11
E-Mail: info@be.dejond.com
http://www.dejond.com

Al bijna 50 jaar levert Dejond de profielsystemen van Forster in staal of inox voor de
constructie van beglaasde ramen, deuren, gevel- en glasdakconstructies al dan niet
kogelwerend, inbraakwerend, akoestisch, explosiewerend, brandwerend (met Benor- ATG
goedkeuring) en met of zonder thermische onderbreking.

Prefab betonelementen: galerijplaten, bordessen, trappen en balkons
Prefab beton elementen worden gemaakt in fabrieken en/of bedrijfshallen en daarna
getransporteerd naar de betreffende bouwplaats. Deze beton elementen worden gemaakt
met behulp van houten, stalen of kunststof mallen.

Forster Unico® is een volledig nieuw en vooruitstrevend systeem van thermisch geïsoleerde
profielen in staal en inox voor beglaasde deuren, ramen en vaste kaders.
De profielen worden volledig uit (roestvrij) staal samengesteld, zonder synthetische milieu-onvriendelijke isolator, dus 100% recycleerbaar. Door haar unieke structurele opbouw
beantwoordt deze technologie aan de hoogste technische en bouwfysische eisen.

DELHEZ SYSTEMES (ICYNENE)
Z. I. des Plenesses - Chem. de Xhénorie 3
BE 4890 Thimister
T: +32 (0)87 76 47 89, F: +32 (0)87 86 68 41
E-Mail: dominique.bonsang@delhezsystemes.be
http://www.delhezsystemes.be

Delhez systemes, opgericht door Luc Delhez, heeft een rijke ervaring op het gebied van
dakbedekking en timmerwerk en ontwikkelde nieuwe en aanvullende activiteiten op het
gebied van hoog rendement isolatie,
* Sinds 2004 ontwikkelen wij een proces om uit papier vervaardigde cellulose vlokken in te
blazen en voor de luchtdichtheid van gebouwen.
* Sinds 2009 importeren wij ICYNENE schuim, een Canadees product, met name de
H2Foam Lite met een lage densiteit. Dankzij dit ultramoderne isolatieproduct kunnen wij
aan alle specifieke wensen voldoen.
* Sinds 2010 werken we met een isolatiesysteem voor spouwmuren, met de naam
NEOPIXELS™ (BASF™). Hierbij worden grijze EPS-parels met een bindmiddel (op waterbasis) geïnjecteerd.
zie ook www.bestekservice.be

DEMULA NV
Veldmeersstraat 5
BE 9270 Laarne
T: +32 (0)9 369 54 93, F: +32 (0)9 368 20 13
http://www.demula.be

Demula nv, gevestigd te Laarne nabij Gent, is reeds meer dan 30 jaar actief als toonaangevende leverancier van een professioneel assortiment gaande van hulpstoffen voor beton,
ontkistingsmiddelen, curings, hydrofobeermiddelen tot krimpgecompenseerde aangiet- en
verankeringsmortels.
De klanten zijn o.a. betoncentrales, betonfabrieken, aannemers als bouwhandels.
Onze permanente zoektocht, in samenspraak met onze klanten, naar producten op maat
leiden tot nieuwe ontwikkelingen welke de productie van beton optimaler en efficiënter
laten verlopen.
Talloze kwaliteitslabels getuigen van onze wilskracht om door te zetten, en steeds weer
opnieuw samen met onze klanten grenzen te verleggen.

DEWALT POWERS
Egide Walschaertsstraat 16
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 47 37 00 F: +32 (0)15 47 37 82
Email:infodewalt.nl
http://www.dewalt.be  en http://www.powerseurope.be
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DEWALT & Powers Ankers & Bevestigingssystemen – onderdeel van Stanley Black & Decker
In haar ruim 80-jarig bestaan heeft DEWALT een goede naam in professionele machines
opgebouwd. Sinds 2014 heeft DEWALT ankers- en bevestigingssystemen toegevoegd aan
haar range, op basis van de expertise van Powers.Powers is een toonaangevend producent en leverancier van verankeringen voor de professionele bouw met meer dan 90 jaar
ervaring.
Kwalitatief bevestigingsmateriaal
De uitgebreide range omvat mechanische ankers en pluggen, chemische ankers, schroeven
en gas- en kruitgeschoten montage. De constructieve ankers zijn voorzien van ETA-goedkeuring en DoP prestatieverklaringen.  Daarnaast is er online calculatiesoftware beschikbaar,
welke u kunt vinden op www.dewalt.be en www.powerseurope.be.
zie ook www.bestekservice.be
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EMCO
Veldrijk 2
BE 8530 Harelbeke
T: +32 (0)56 22 49 78, F: +32 (0)56 22 58 79
E-Mail: bouwtechniek@benelux.emco.de
http://www.emco.de/benelux

Emco Bouwtechniek is marktleider op het gebied van vuilvangsystemen en schoonloopzones voor entrees, inkomhallen, zowel in de privésector als de utiliteitsbouw, en heeft een
groot marktaandeel bij zwembadroosters en hygiënematten voor zwembaden.
Met uiterst moderne machines produceren wij tapijtmatten op maat en grotere schoonloopzones met reinigende eigenschappen.

EMMER SERVICE
Industriestrasse 4
BE 4700 Eupen
T: +32 (0)87 59 06 80, F: +32 (0)87 59 06 89
E-Mail: info@emmer.be
http://www.emmer.be

Emmer Service is gespecialiseerd in het verkopen van nettoebehoren voor:
* PE en staalleidingen (staal, gietijzer, …); kunststofleidingen (PE, PVC, …; bolafsluiters,
schuifafsluiters, vlinderkleppen; bochten, T-stukken, moffen; flexibele muurdoorvoeren;
afdichtingen tegen water
Ook verdelen wij gereedschappen voor:
* lekdetectie voor waterleiding via correlatieprincipe en/of akoestisch principe; lekdetectie
voor gasleiding (ppm vol %); drukmeting en debietmeting via dataloggers voor gas- en
waterleidingen; het lassen van PE-leidingen (handschrapers, rondschrapers, reinigingsmiddel, ontvetters, snijgereedschap, positionerings-en ronddrukklemmen, lastoestellen)
-- het bedienen van afsluiters (via elektrische of manuele sleutels)
-- ...

ERANCO
Roeselarestraat 28-30
BE 8840 Oostnieuwkerke
T: +32 (0)51 20 93 81, F: +32 (0)51 24 95 31
E-Mail: info@eranco.eu
http://www.eranco.eu

ERANCO Belgium is fabrikant/importeur voor tal van elektrische verwarmingssystemen.
In 1981 is het bedrijf als eenmanszaak in electro opgericht en eind 1996 omgevormd
naar een bvba met als huidige activiteit, het fabriceren, importeren en exporteren van
verwarmingssystemen. Het uitgebreide gamma van vloer-, wand-, en plafondverwarming,
aangevuld met stralingsverwarming, convectie- en industriële verwarmingstoestellen geeft
een aanbod van kwalitatieve en creatieve mogelijkheden.

zie ook www.bestekservice.be

Voor elke toepassing is er steeds een oplossing: van de kleinste ruimte tot voor heuse
projecten kan u bij Eranco terecht.
zie ook www.bestekservice.be

EUROCLOISON
Ruisbroeksesteenweg 235
BE 1601 Ruisbroek
T: +32 (0)2 378 27 50, F: +32 (0)2 377 58 72
E-Mail: info@eurocloison.be
http://www.eurocloison.be

EUROCLOISON : de specialist in scheidingswanden
Sinds eind vorige eeuw worden in het eigen atelier de “Eurocloison” wandelementen
geproduceerd. Dit “Monobloc”-systeem heeft als grote troeven een zeer korte plaatsingstijd en een zeer hoge graad van demonteerbaarheid en herplaatsbaarheid. Alleen al in
België werden de afgelopen jaren honderdduizenden vierkante meters van deze monobloc
scheidingswanden succesvol geplaatst en ook in het buitenland is dit systeem populair.
Het basissysteem van Eurocloison werd verder ontwikkeld tot een volledige waaier van
wandsystemen met een uitgebreide keuze aan bekledingen en afwerkinggraad.

EUROPLAFOND
Ruisbroeksesteenweg 235
BE 1601 Ruisbroek
T: +32 (0)2 378 27 50, F: +32 (0)2 377 58 72
E-Mail: info@europlafond.be
http://www.europlafond.be

Europlafond is meer dan plafonds !
Actief sinds 1984 is Europlafond gegroeid van een installateur van verlaagde plafonds
tot een onovertroffen partner in totaalafwerking van commerciële, residentiele en andere
interieurs.
Europlafond verzorgt de totale binnenafwerking van uw projecten, en kan u behalve meer
dan 25 jaar ervaring ook een “sleutel-op-de-deur” formule aanbieden. Dankzij eigen ateliers
voor aluminium- en houtbewerking en de onmiddellijke beschikbaarheid van de benodigde
materialen (uit eigen voorraad) kunnen totaalprojecten binnen de kortst mogelijke termijnen
worden uitgevoerd.
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EUROSAFE SOLUTIONS BVBA
Belcrowlaan 14 / 7
BE 2100 Deurne
T: +32 (0)3 326 84 00, F: +32 (0)3 325 84 00
E-Mail: info@eurosafesolutions.be
http://www.eurosafesolutions.com

Eurosafe Solutions biedt valbeveiliging zonder compromis. Want werken op hoogte vraagt
om betrouwbare oplossingen. Eurosafe Solutions is een toonaangevend Nederlands bedrijf
met een netwerk in diverse Europese landen. Van daaruit volbrengen we dikwijls opvallende
projecten voor prominente opdrachtgevers. Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten het
inventariseren van alle voorkomende veiligheidsrisico’s, het uitbrengen van advies om die
knelpunten te verhelpen en het installeren van de speciaal daarvoor ontworpen systemen.
Hierdoor kunnen alle betreffende personen de locatie waar valgevaar is, veilig betreden en
vervolgens verantwoord hun werk doen.
zie ook www.bestekservice.be

FASSAWALL
Bettinkhorst 35
NL 7207 BP Zutphen
T: +31 (0)575 518 310, F: +31 (0)575 511 538
E-Mail: info@fassawall.nl
http://fassawall.com

Fassawall is een leverancier van wand- /fassadefolies en is de ultieme combinatie tussen
functionaliteit en design. Maximale duurzame bescherming wordt gecombineerd met een
ongekend en nagenoeg onbeperkt palet aan esthetische (kleur)mogelijkheden. Fassawall
voegt daarmee in de meest letterlijke zin een nieuwe, kleurrijke dimensie toe aan het
hedendaagse architectonische landschap.
Kortom, kleurt Fassawall binnenkort ook uw gevel op?
zie ook www.bestekservice.be

FDS
Industriepark - Drongen 11A
BE 9031 Drongen
T: +32 (0)9 280 84 30, F: +32 (0)9 280 84 39
E-Mail: info@fds.be
http://www.fds.be

FLEXIDAL RUBBER N.V.
Bosstraat 20
BE 9880 Lotenhulle (Aalter)
T: +32 (0)9 325 07 55, F: +32 (0)9 325 06 55
E-Mail: info@rubbervloer.be
http://www.rubbervloer.be

FDS is reeds meer dan 40 jaar actief op de Belgische markt, als leverancier en monteur van
mobiele akoestische wanden, houten vouwdeuren, buiten- en binnenzonwering.
FDS is leverancier van mobiele akoestische wanden van producent ESPERO, en van lamellenbuitenzonwering van SCHENKER & WAREMA.
De binnenzonwering die FDS aanbiedt wordt geproduceerd door zusterbedrijf SEDIT.

Flexidal heeft over een periode van 20 jaar een compleet gamma aan producten uitgebouwd waarbij rubber een centrale rol speelt. Over de jaren heen heeft Flexidal eigen
concepten voor valbeveiliging onder speeltoestellen conform de EN1177 uitgewerkt.
Rond het thema rubber en de daaraan verbonden applicaties en producten vertegenwoordigt Flexidal exclusief een aantal prominente Europese fabrikanten.
We ondersteunen architecten en bouwheren reeds van in de ontwerpfase met adviezen,
realistische calculaties en probleemoplossingen. Met onze uitgebreide productkennis en
technische achtergrond kunnen we adviseren rond akoestiek, binnen- en buitensport,
vloerafwerking, valbeveiliging en buitenspelen.
Wij denken met u mee van ontwerpfase tot realisatie.
zie ook www.bestekservice.be

FONDATEL
rue Georges Stephenson
BE 7180 Seneffe
T: +32 (0)64 23 63 23
E-Mail: contact@fondatel.com
http://www.fondatel.com
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FONDATEL-LECOMTE is een Belgische gieterij die actief is in de sector van wegenis, gietijzer. Bezoek onze website voor gedetailleerde info van onze producten.
Fondatel Lecomte maakt deel uit van de BSI groep net als :
-- Imcoma (Stora-Drain) (www.stora-drain.be) - Meest volledige gamma geulen in polyesterbeton, gaande van belastingklasse A15 tot en met F900, verkrijgbaar met rooster galva,
mazenrooster, gietijzer.
-- BSI (www.bsibelgium.be) : fabrikant van pvc buizen, gaande van riolering tot sanitair en
regenwaterafvoer, tot polyethyleen-, kabelbescherming- en electrobuizen
-- Hermelock (www.hermelock.be) is producent van composiet deksels, vervaardigd uit met
glasvezel versterkt polyurethaan en zijn zeer licht in verhouding tot de afmetingen en belastingsklasse.
-- Rotoplast (www.rotoplast.com) fabrikant van rotomoulage-producten
© COBOSYSTEMS® NV 2015
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FSB
Nieheimerstrasse 38
DE-33034 Brakel
T: +32 (0)50 82 20 82, F: +32 (0)50 82 20 28
E-Mail: didier.baert@fsb.be
http://www.fsb.de

Made in Brakel (D): beslag en systemen voor de architectuur van FSB
De afkorting FSB staat wereldwijd synoniem voor esthetisch en functioneel hoogwaardige,
met ambachtelijke perfectie in moderne hedendaagse materialen gemaakte deurklinken.
Toch heeft de Oost-Westfaalse kwaliteitsonderneming FSB Franz Schneider Brakel veel
meer te bieden dan “alleen maar” deurkrukken in traditionele topkwaliteit. De knowhow
die het bedrijf de afgelopen 130 jaar heeft opgebouwd is voor FSB de voedingsbodem van
de verdere consequente ontwikkeling van het assortiment: alles wat in brede zin met grijpen
en grepen verband houdt, moet ook vanuit één hand worden bediend. Dat producten uit
Brakel op het vlak van betrouwbaarheid en lange levensduur beter zijn dan de norm, wordt
bewezen in uitvoerige tests, controles én het dagelijkse gebruik.

GDK
Parc Crealys - Rue Phocas Lejeune 22
BE 5032 Isnes
T: +32 (0)82 61 31 09, F: +32 (0)82 61 49 69
E-Mail: gerard@gdk.be
http://www.gdk.be

De nv GDK, afkorting van Gérard Dekoninck, werd opgericht in 1984. De vennootschap is
gevestigd dichtbij Dinant, aan de poort van de Belgische Ardennen. Deze firma fabriceert
als enige in België aardingsmateriaal, een niet geringe referentie. Ze biedt tevens een volledig gamma en alomvattende service, niet enkel voor alles inzake aarding, maar ook voor
alle beveiligingssystemen tegen bliksem en elektrische storingen.

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
Bosscheweg 57
NL 5056 KA Berkel-Enschot
T: +31 (0)13 533 50 08, F: +31 (0)13 533 48 87
E-Mail: info@gealan.be
http://www.gealan.be

GEALAN is een toonaangevende Europese extrudeur van PVC-profielen voor de vervaardiging van ramen en deuren. Het bedrijf heeft, alleen al in Duitsland, meer dan 60 extrusielijnen, die worden bediend door personeel dat beschikt over technische knowhow van het
allerhoogste niveau en waar, ook voor de Belgische markt, profielen in A-kwaliteit worden
geproduceerd.
Voor de Belgische markt voorziet GEALAN dat u steeds in uw eigen taal wordt geholpen, of
het nu gaat om technische of commerciële gesprekken. GEALAN neemt actief deel aan het
recycleren van ramen en PVC-resten via het Rewindo-initiatief.
zie ook www.bestekservice.be

GORTER GROUP BV
Postbus 265
NL 1740 AG Schagen
T: +31 (0)224 21 98 60, F: +31 (0)224 21 98 61
E-Mail: info@gortergroup.com
http://www.gortergroup.com

De producten van Gorter® worden in België geleverd via Obelux in Oudenaarde. De naam
Obelux staat borg voor hoge kwaliteitsnormen en voor professioneel advies, gegroeid uit
jarenlange ervaring.
Gorter® werd in 1928 opgericht als fabriek van metalen ramen en deuren. Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft Gorter zich gespecialiseerd in toegang door daken,
vloeren, wanden en plafonds. De Gorter Group™ is vertegenwoordigd in Europa, Australië,
Azië en het Midden-Oosten.
zie ook www.bestekservice.be

GROUTTECH (LID F.E.R.E.B.)
Victor Bocquéstraat 11
BE 9300 Aalst
T: +32 (0)53 77 48 28, F: +32 (0)53 77 47 58
E-Mail: info@grouttech.be
http://www.grouttech.be

Grouttech is gespecialiseerd in bouwchemische producten en biedt voor nieuwbouw,
woningrenovatie, betonreparatie, weg- en waterbouw en utiliteitsbouw een volledig productenpakket.
De producten die door Grouttech in haar assortiment zijn opgenomen, worden allen door
internationaal toonaangevende en gecertificeerde bedrijven geproduceerd.
Dé specialiteit van Grouttech zijn additieven voor chapes, dekvloeren en kunstharsvloeren.
Deze maken het mogelijk dekvloeren te bekomen die sterker, gladder, sneller drogend zijn
en meer cohesie hebben dan de traditionele cementvloeren met netwapening.
zie ook www.bestekservice.be
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GUMO-BLOCKS
Schoolstraat 34
BE 9120 Beveren
T: +32 (0)474 45 96 21
E-Mail: info@gumo-blocks.be
http://www.gumo-blocks.be

Gumo-Blocks uit Beveren biedt een gepatenteerd systeem aan voor het zwevend aanbrengen van een bevloering op bvb. een dakterras of verhoogde vloer. In kantoren kan dankzij
deze verhoogde vloeren, ook een tijdelijke bekabeling onzichtbaar worden aangebracht.
Dankzij dit systeem kunnen op een dakterras de tegels worden geplaatst in een mortelbed,
wat ontegensprekelijke voordelen heeft :
-- een grote stabiliteit,
-- een hogere draagkracht dan met andere tegeldraagsystemen,
-- het opvangen van het dikteverschil o.a. bij natuursteentegels
-- ...
zie ook www.bestekservice.be

GUNNEBO BELGIUM NV/SA
Mozartlaan 6 - Amadeus Square
BE 1620 Drogenbos
T: +32 (0)2 464 19 11, F: +32 (0)2 464 19 38
E-Mail: info.be@gunnebo.com
http://www.gunnebo.be

Gunnebo - For a Safer world
Dankzij jarenlange ervaring in de beveiligingswereld, heeft Gunnebo ongeëvenaarde expertise op het gebied van veilige opslag van waardevolle goederen, beveiliging van (bedrijfs)
terreinen, toegangscontrole en oplossingen om contant geld te verwerken.
Onze producten variëren van safes tot explosiebestendige deuren, van speedstiles tot
sassen, van safeloketten tot gesloten geld systemen.
Gunnebo is uw partner voor : Security, Beveiliging, Alarmsystemen, CCTV, Camera bewaking, Alarminstallatie, Inbraaksystemen, Intrusion system, Access control, Security solutions,
Geïntegreerde beveiligingssystemen, Integrated security solutions, Veiligheidsoplossingen

HALFEN NV
Borkelstraat 131
BE 2900 Schoten
T: +32 (0)3 658 07 20, F: +32 (0)3 658 15 33
E-Mail: info@halfen.be
http://www.halfen.be

Halfen NV, een bedrijf met meer dan 1.300 werknemers in 14 landen en meer dan 20.000
producten, is één van de meest succesvolle leveranciers voor beton-, verankerings-, gevel-,
bevestigings- en montagetechnieken. Met de merken “HALFEN”, “DEHA” en “FRIMEDA”
behoort Halfen tot de marktleiders.
Het bedrijf is in 1929 opgericht met als doel op maat gemaakte, innovatieve en rendabele
oplossingen te verstrekken aan klanten. Wij doen dit met volle overtuiging, bekwaamheid,
nieuwste technologie, kwaliteit en veiligheid. De Halfen innovaties waren en zijn nog steeds
revolutionair voor de gehele industrie.
Ook in de toekomst willen wij vooruitgang boeken door te blijven investeren in onderzoek
en ontwikkeling.
zie ook www.bestekservice.be

HEATING GROUP INTERNATIONAL
Bijsterhuizen 5118
NL 6604 LX Wijchen
T: +31 (0)24 34 34 222, F: +31 (0)24 34 30 025
E-Mail: hgi@heatinggroup.eu
http://www.heatinggroup.eu

Heating Group International b.v. bestaat uit drie Business Units: MechaHeat®, Buveco Instruments en Jirlumar.
Onder de merknaam MechaHeat® is Heating Group International als sinds 1996 gespecialiseerd in elektrische verwarmingstechniek voor industriële toepassingen, met een sterke
focus op de procesindustrie en explosieveilige verwarmingen, incl. regelapparatuur.
Daarnaast is Heating Group met het merk MechaHeat® marktleider op het gebied van
opritverwarmingssystemen.
Deze systemen worden niet alleen ontwikkeld, maar ook geproduceerd en geïnstalleerd
met eigen mensen en eigen materieel. Daarmee heeft MechaHeat® een unieke positie in de
markt.
zie ook www.bestekservice.be

HELIOSCREEN NV
IZ E17/1080 Dijkstraat 26
BE 9160 Lokeren
T: +32 (0)9 348 90 00, F: +32 (0)9 348 06 69
E-Mail: info@helioscreenprojects.be
http://www.helioscreenprojects.be

Helioscreen® Zonweringsystemen
Van innovatief product naar innovatief project
Mede door de integratie van Helioscreen® binnen Hunter Douglas zijn we uitgegroeid tot
dé referentie van zonweringsystemen. Vanaf concept, via bestekfase en de tekening, de
uitvoering en de nazorg staat een team van specialisten in zonwering voor u klaar. De combinatie van innovatie, kwaliteit en ondersteuning heeft een sterke band gecreëerd tussen
ons en tal van bouwheren, ontwerpers en uitvoerders.
Zonwering is de kernactiviteiten van Helioscreen
zie ook www.bestekservice.be
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HERMELOCK NV/SA
Rue Georges Stephenson
BE 7180 Seneffe
T: +32 (0)64 23 63 23
E-Mail: sales@hermelock.be
http://www.hermelock.be

Hermelock heeft een uniek systeem ontwikkeld om kunststofdeksels te produceren die aan
dezelfde belastbaarheid voldoen als de klassiek gebruikte metalen deksels.
De samenstelling blijft echter op basis van composietmaterialen, waardoor de producten
uiterst licht zijn in verhouding tot hun grootte. Hierdoor zijn ze eenvoudig hanteerbaar en
plaatsbaar door 1 persoon en kunnen ze hermetisch worden afgesloten.
Vooral bij geur(hinder) bieden Hermelock deksels nog een extra voordeel. De toepassingen
gaan van industrie, watersector, petroleumsector tot voedingssector. De deksels kunnen
geplaatst worden in beton, asfalt, groenzones…
Elke dag vernemen wij van onze klanten bijkomende toepassingsmogelijkheden.
Hermelock maakt deel uit van de BSI groep

HIM BELGIE
Leenstraat 42
BE 9070 Heusden
T: +32 (0)9 232 11 11, F: +32 (0)9 230 69 06
E-Mail: info@him.be
http://www.him.be

HOLONITE BV
Postbus 39
NL 4690 AA Tholen
T: +31 (0)166 60 13 00, F: +31 (0)166 60 35 58
E-Mail: info@holonite.nl
http://www.holonite.nl

HIM België heeft meer dan 75 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en verkoop van
kunststof industriële en decoratieve vloerafwerkingen en beschermende coatings voor
beton en staal.
De nauwe samenwerking door advies en overleg met publieke en private bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers en constructeurs staan garant voor een gegronde keuze
van de meest geschikte vloerafwerking.

Als producent van onder andere onderdorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers heeft Holonite binnen de bouw en de kozijnindustrie een leidinggevende positie
verworven als toonaangevend leverancier van hoogwaardige afbouwelementen.
Holonite als eigentijds bedrijf met unieke producten en dienstverlening op maat, is naast
producent van deze afbouw- en industriële producten ook een onafhankelijke ontwikkelaar
van systemen en concepten. Zo wordt er met eigen productontwikkelingen en een bewust
flexibel productieproces ingespeeld op de individuele en projectmatige vraag uit de bouwmarkt.
zie ook www.bestekservice.be

HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV
Industriezone E17 / 1080 Dijkstraat 26
BE 9160 Lokeren
T: +32 (0)9 348 90 00, F: +32 (0)9 348 06 69
E-Mail: info@hunterdouglas.be
http://www.hunterdouglas.be

Innovatieve producten maken innovatieve projecten.
Als architect zijn er veel keuzes te maken. Nieuwe methoden, nieuwe materialen en nieuwe
ontwerpen doen hun intrede. Wij weten hoeveel werk er met een project gemoeid is en zijn
ervan overtuigd dat architecten en designers flexibele en klantgerichte oplossingen nodig
hebben om innovatieve projecten te realiseren. Licht, warmte en geluid kunnen perfect
beheerst worden met Hunter Douglas systemen om een comfortabele, gezonde en productieve leefomgeving te creëren. Op die manier helpt Hunter Douglas originele ideeën vanaf
de tekentafel tot uitvoering.
zie ook www.bestekservice.be

ISOBOUW SYSTEMS BV
Kanaalstraat 107
NL 5711 EG Someren
T: +31 (0)493 498 111, F: +31 (0)493 495 971
E-Mail: info@isobouw.be
http://www.isobouw.be

IsoBouw Systems bv is producent van isolerende bouwproducten op basis van EPS
(geëxpandeerd polystyreen) en EPSHR (met verhoogd warmte-isolerend rendement). Een
energiebesparend en duurzaam materiaal, dat door zijn hoge isolatiewaarde, veilige en
gemakkelijke verwerking, een zeer breed toepassingsgebied heeft.
IsoBouw staat voor Innovatie in isolatie. Bij de ontwikkeling van de producten staat één
aspect centraal: een verhoogde toegevoegde waarde voor de klant!
Niet het product, maar de behoefte, wensen en problemen van de klanten dienen als
uitgangspunt.
zie ook www.bestekservice.be
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ITEC CONTRACT FLOORS
Nijverheidslaan 29
BE 8580 Avelgem
T: +32 (0)56 65 32 14, F: +32 (0)56 65 32 29
E-Mail: info@ivcgroup.com
http://www.ivcgroup.com

Itec Contract Floors (IVCgroup) produceert vinylvloeren voor projecten in diverse sectoren.
Itec Contract Floors biedt comfortabele oplossingen met bijzondere aandacht voor kleur,
functionaliteit en onderhoudsvriendelijkheid. Dit resulteert in een gamma decoratieve projectvloeren, akoestische vloeren en veiligheidsvloeren.
De belangrijkste sectoren waar onze projectvinyl wordt ingezet zijn gezondheids- en ouderenzorg, kinderopvang en onderwijs, huisvesting, retail, kantoren en openbare gebouwen.
zie ook www.bestekservice.be

JACKON INSULATION GMBH
Industrielaan 39
BE 2250 Olen
T: +32 (0)14 22 57 51, F: +32 (0)14 22 59 26
E-Mail: info@jackodur.com
http://www.jackon-insulation.com

Als producent van hoogwaardig XPS-isolatiemateriaal behoort JACKON Insulation GmbH
met zijn ca. 280 medewerkers tot één van de meest toonaangevende bedrijven in de sector.
De JACKON-bedrijfsgroep is statutair gevestigd in Mechau en heeft ook vestigingen in het
Westfaalse Steinhagen en het Belgische Olen.
JACKOBOARD - Bouw- en tegelelementen, douche-elementen
JACKODUR – Thermische isolatie voor bouwtoepassingen
Nieuw in het gamma : Jackodur Plus - Lambda-waarde JACKODUR Plus : 0,027 W/(m.K)
zie ook www.bestekservice.be

JOINTEX
Nieuwstraat 10 a
BE 2940 Stabroek
T: +32 (0)475 59 59 09 / +32 (0)473 53 06 20
F: +32 (0)3 213 28 79
E-Mail: info@jgseurope.com, http://www.jgseurope.com

J.G.S.Europe bvba is een succesvolle, dynamische en jonge onderneming, gevestigd in de
provincie Antwerpen in het polderdorpje Stabroek, gelegen aan de A12 tussen Antwerpen
en Bergen op Zoom (NL)
J.G.S.Europe bvba geeft technische voorlichting aan gemeentebesturen, architecten, studiebureaus en praktische voorlichting door middel van demonstraties ter plaatse.
zie ook www.bestekservice.be

KALZIP BENELUX
Coremansstraat 34
BE 2600 Berchem
T: +32 (0)3 280 80 10, F: +32 (0)3 280 80 19
E-Mail: info@kalzip.com
http://www.kialzip.com

KALZIP® ALUMINIUM DAK- EN GEVELSYSTEMEN
Met het aluminium staande voegsysteem en het profiel- en golfplatengamma profileert
Kalzip zich als wereldleider in aluminium dak- en gevelsystemen. Kalzip is binnen Tata Steel
Europe een zelfstandige business unit die op alle continenten is vertegenwoordigd.
Kalzip biedt oplossingen zowel voor renovatie als nieuwbouw met een zeer uitgebreid
gamma aan producten waaronder : Kalzip natuurdak, Kalzip AluPlusSolar, Kalzip plooibaar
aluminium FalZinc en TitaanZilver en het nieuwe FC gevelsysteem.
zie ook www.bestekservice.be

KINGSPAN UNIDEK NV
Bouwelven 17a
2280 Grobbendonk
T: +32 (0)14 24 70 10
E-Mail: info@kingspanunidek.be
http://www.kingspanunidek.be

Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren. Deze oplossingen leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing en
optimalisatie van het wooncomfort. Dankzij de voortdurende aandacht voor milieueffecten
tijdens productontwikkeling, productie en recycling zijn de isolatieoplossingen bovendien
duurzaam.
Kingspan - Unidek levert vanuit zijn vestigingen in Nederland (Gemert), België (Olen), Frankrijk (Villeneuve D’Ascq) en West-Duitsland (Bremen) een breed gamma producten op basis
van PS-hardschuim.
Deze producten zijn het resultaat van het voortdurend streven naar kwaliteit.
zie ook www.bestekservice.be
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KOPAL NV
Ieperstraat 75 A
BE 8610 Kortemark
T: +32 (0)51 57 09 00, F: +32 (0)51 57 09 88
E-Mail: info@kopal.be
http://www.kopal.be

Kopal werd opgericht in 1980. Het bedrijf werd al heel snel een referentie in de Belgische
markt en telt momenteel zo’n 90 medewerkers.
Kopal heeft een eigen Research & Development afdeling, een modern productieapparaat,
een eigen volautomatische poedercoatafdeling en een eigen wagenpark, aangevuld met
externe partners.
Kopal was pionier in het aanbieden van volledig geautomatiseerde producten. De eigen
ontwikkelde automatisatie wordt onzichtbaar in het ontwerp verwerkt. Elke poort die het
bedrijf verlaat, heeft een grondige controle ondergaan, waarbij elk onderdeel zorgvuldig
getest werd. Elke poort krijgt na goedkeuring zijn eigen CE-label mee.
zie ook www.bestekservice.be

KOPPEN.BE BVBA
Industriepark Z4 - Brechtsebaan 22
BE 2900 Schoten
T: +32 (0)3 680 12 34, F: +32 (0)3 680 12 30
E-Mail: info@koppen.be
http://www.koppen.be

De firma Koppen is reeds meer dan 50 jaar actief als importeur en producent van kwalitatieve uitrustingsgoederen voor zowel private, industriële, commerciële als openbare
ruimtes. Ze levert zowel standaardmodules als maatwerk in inox of verzinkt staal, eventueel
in een RAL-kleur gecoat.

LINEX
Afrikaweg 7
NL 4561 PA Hulst
T: +31 (0)114 311400, F: +31 (0)114 311500
E-Mail: info@linexprefabdak.com
http://www.linexprefabdak.com

Linex levert elementen voor prefab daken gemaakt met de beste materialen tegen een
eerlijke prijs.

Koppen geeft vrijblijvend advies van in de ontwerpfaze tot aan de oplevering, en biedt een
uitstekende dienst naverkoop.

Hoewel steeds voordelige oplossingen worden aangeboden, is het enige waar Linex niet op
wil bezuinigen op de kwaliteit van de producten.
Het uitgebreide tekenwerk van Linex zorgt ervoor dat de producten uiteindelijk perfect
passen op de bouw.
zie ook www.bestekservice.be

LPS EXPERTS - LIGHTNING PROTECTION STUDIES
Uitbreidingsstraat 84/3
BE 2600 Berchem
T: +32 (0)81 25 31 20, F: +32 (0)81 74 34 99
E-Mail: Gerard@gdk.be
http://www.lps-experts.be

LPS-Experts stelt u hun kennis ten dienste :
-- complete en gedetailleerde risico-analyse blikseminslag, in volledige overeenstemming
met NBN EN 62305-2 (risico-analyse)
-- Probabilistische evaluatie van de risicos en insluitingen van al dan niet noodzakelijkheid van
een interne en/of externe beveiliging van de installaties
-- uitwerking van volledige technische dossiers, met inbegrip van de beschrijving van de keuze van de methodes en de mate van bescherming die ter plaatse zijn uit te voeren (gelijkwaardig aan een lastenboek)
-- de kostprijsschatting voor deze maatregelen
-- het uittekenen van de uitvoeringsplannen en de technische fiches van de materialen

LUXLIGHT
Priester Daensstraat 10
BE 3920 Lommel
T: +32 (0)3 747 00 72, F: +32 (0)3 747 00 72
E-Mail: info@luxlight.eu
http://www.luxlight.eu

Luxlight stelt het alternatief voor de aloude lichtkoepel voor : de nieuwe generatie platdakramen of lichtstraten. Uit voorraad zijn oplossingen leverbaar tot 10 m² (Luxlight Basic),
maar Luxlight biedt ook op maat gemaakte platdakramen aan (Luxlight Pro). Luxlight onderscheidt zich door producten met grote afmetingen.
De producten van Luxlight zijn ontwikkeld om de grootst mogelijke hoeveelheid daglicht via
het plat dak naar binnen te halen.
zie ook www.bestekservice.be
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MC BAUCHEMIE BELGIUM
Generaal De Wittelaan 9 Bus 6
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 20 14 62, F: +32 (0)15 20 15 61
E-Mail: benoit.verbiest@mc-bauchemie.be
http://www.mc-bauchemie.be
Het bedrijf MC Bauchemie Belgium is onderdeel van een

Duitse groep die beschikt over een wereldwijd verdelersnet, en biedt oplossingen voor de
volgende productgroepen:
-- Industrievloeren;
-- Betonhulpstoffen;
-- Bescherming en afdichting van gebouwen;
-- Injectiesystemen.

METACON
James Wattstraat 14
NL - 2809 PA Gouda
T: +31 (0)182 51 07 77, F: +31 (0)182 51 06 32
E-Mail: info@metacon.nl
http://www.metacon.nl

Metacon is een dynamische fabrikant van rolluiken, branddeuren en constructiewerk. Met
vestigingen in Nederland en België heeft Metacon een groot netwerk van relaties opgebouwd in geheel Europa.
Metacon heeft, met het grote assortiment aan rolluiken, branddeuren en constructiewerk,
een oplossing voor de meest uiteenlopende situaties.
De inbraakvertragende rolluiken zijn uit te voeren met staal dichte, geperforeerde of transparante lamellen. Tevens bevat de productgroep met de inbraakvertragende producten
onder andere rolhekken, schaarhekken, geïsoleerde rolluiken en schuifdeuren.

MICROBETON
Concrete Valley – Lelyweg 23
NL – 4612 PS Bergen op Zoom
T: +31 (0)164 274 275, F: +31 (0)164 234 364
E-Mail: info@microbeton.nl
http://www.microbeton.nl

microbeton® is producent van lichtgewicht ferrocement elementen.
Een jong en dynamisch bedrijf met kwaliteit, betrouwbaarheid, innovatie en service als
fundament.
Dankzij een speciale productiemethode levert microbeton® lichte en duurzame producten
op maat.
De toepassingen die ferrocement biedt zijn enorm. microbeton® werkt daarom nauw samen
met verschillende partijen zoals architecten en opdrachtgevers om productinnovaties te
ontwikkelen en te realiseren.
zie ook www.bestekservice.be

MINDOW
Straatsburgdok – Noordkaai 33
BE 2030 Antwerpen
T: +32 (0)3 286 87 60, F: +32 (0)3 281 18 67
E-Mail: info@ods.be
http://www.ods.be

Mindow is een prachtig elegant en slank kozijnsysteem, ontworpen voor de pure minimalist.
Het is één geheel waarin uiterlijk en slimme techniek in perfecte harmonie samengaan.
Mindow geeft je vrijheid door haar uitgebreide toepasbaarheid. Een verscheidenheid aan
kleuren, gepoedercoat of geanodiseerd, is mogelijk en zelfs tweekleurencombinaties.
Mindow is de ultieme paradox tussen complexiteit en eenvoud.
Het is minder, maar toch zo veel meer.
Het is pure architectuur, perfect design en uitstekende kwaliteit.
Maar Mindow is ook duurzaam, passief en verrassend betaalbaar.
Mindow is meer met minder en zal voor altijd je zicht veranderen.

MODULEO
Nijverheidslaan 29
BE 8580 Avelgem
T: +32 (0)499 64 11 61, F: 056 65 32 29
E-Mail: projectsbelux@moduleo.com
http://www.moduleo.com

Moduleo® is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, modulaire
kunststofvloeren, zowel voor thuisgebruik als voor professionele toepassingen. Moduleo®
(onderdeel van de IVC Group) heeft in Avelgem (België) geïnvesteerd in een gloednieuwe
“groene” productiesite die op een milieuvriendelijke manier, met gepatenteerde technologie, een grote variëteit aan dessins, texturen, kleuren, formaten en afwerkingen kan
produceren.
zie ook www.bestekservice.be
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MONIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV
Lokerenveldstraat 57
BE 9300 Aalst
T: +32 (0)53 72 96 72, F: +32 (0)53 72 96 69
E-Mail: info.be@monier.com
http://www.monier.be

MONIER Roof Products Belgium N.V. maakt 100% deel uit van MONIER Group, de grootste
dakpannenproducent ter wereld. Naast een compleet assortiment dakpannen, afgestemd
op de Belgische markt, levert Monier alle componenten om een dak tot in detail af te werken: b.v. WAKAFLEX®, FIGAROL®, SPIRTECH® en PROFILO-S®.
Daarnaast biedt Monier ook zonne-energie- en isolatiesystemen aan. Stuk voor stuk
producten van eigen makelij die professionele vaklui weten te waarderen omwille van hun
verwerkingsgemak en bewezen duurzaamheid.
Monier staat garant voor een persoonlijke én vakkundige benadering. Ook wat de dienstverlening betreft.
MONIER Dakservice staat architecten en aannemers/dakdekkers bij waar nodig met technisch dakadvies.
zie ook www.bestekservice.be

MORGO FOLIETECHNIEK BV
Postbus 4088
NL 7200 BB Zutphen
T: +31 (0)575 511 508, F: +31 (0)575 511 538
E-Mail: info@morgofolietechniek.nl
http://www.morgofolietechniek.nl

Morgo Folietechniek is al vele jaren leverancier van folies voor daken, wanden en vloeren in
de bouw. Morgo Folietechniek kenmerkt zich door een scherpe prijsstelling, zonder daarbij
de kwaliteit uit het oog te verliezen. Wellicht nog belangrijker, nagenoeg alle folies zijn uit
voorraad leverbaar. Dat alles gekoppeld aan een uitstekende dienstverlening en telkens
nieuwe innovaties maken Morgo Folietechniek tot één van de belangrijkste spelers op de
markt.
zie ook www.bestekservice.be

NELSKAMP DAKPANNEN
Oude Hofstraat 70
BE 9850 Nevele
T: +32 (0)9 248 02 86, F: +32 (0)9 248 08 22
E-Mail: info@nelskamp.be
http://www.nelskamp.be

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH is producent van keramische dakpannen en betondakpannen.
Het bedrijf streeft naar een overzichtelijk aanbod aan modellen en kleuren die afgestemd
zijn op de marktontwikkelingen en marktwensen.
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH heeft door haar ligging en een Nederlandse visie alle
mogelijkheden de opdrachtgever een ‘kleurrijke’ toekomst te bezorgen met een totaalpakket.
Nelskamp is een familiebedrijf gevestigd in Duitsland.
Reeds in 1926 werden de eerste keramische dakpannen vervaardigd. Het assortiment werd
in 1954 gecompleteerd met betondakpannen omdat toen een hausse in pannen ontstond.

NICOLL NV
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 1ière avenue 106
BE 4040 Herstal
T: +32 (0)4 248 89 40, F: +32 (0)4 248 06 54
E-Mail: info.nicoll@nicoll.be
http://www.nicoll.be

Nicoll, de Belgische specialist in : Evacuatie van water in het volledige gebouw (van het dak
tot in de bodem ) ; Sanitaire producten; Natuurlijke en kunstmatige ventilatie
Pluspunten van Nicoll
-- Technisch-commerciële ondersteuning : Onze vertegenwoordigers en onze commerciële
binnendienst staan steeds paraat om u een oplossing te bieden voor uw problemen.
-- Ontwerp en offerte voor speciale producten op maat.
-- 6000 kwaliteitsproducten : ISO9001, ISO9002, ISO14001, UBATC
-- Snelle en flexibele levering.

OBELUX
Meersbloem-Leupegem 21
BE 9700 Oudenaarde
T: +32 (0)55 23 25 90, F: +32 (0)55 31 91 26
E-Mail: info@obelux.be
http://www.obelux.be

Naast de klassieke bouwmaterialen heeft de afdeling “Koepels & Lichtstraten” in de loop
der jaren een assortiment kwaliteitsproducten samengesteld waarvan het de distributie in
België en Luxemburg verzorgt.
Het assortiment bevat o.a. de gebruiksvriendelijke en veilige toegangsoplossingen van
Gorter®.
De luiken en luikcombinaties worden veelal toegepast als praktische toegang tot daken of
kelders en vinden hun weg in de utiliteits-, weg- en waterbouw.
De naam Obelux staat borg voor hoge kwaliteitsnormen en voor professioneel advies,
gegroeid uit jarenlange ervaring.
zie ook www.bestekservice.be
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ODS METALS
Straatsburgdok – Noordkaai 33
BE 2030 Antwerpen
T: +32 (0)3 286 87 60, F: +32 (0)3 281 18 67
E-Mail: info@ods.be
http://www.ods.be

ODS is het kenniscentrum voor opdrachtgever, architect en gevelbouwer

ODS Dak- en Geveltechniek levert met de profielen van het Zwitserse Jansen innovatieve
totaaloplossingen in stalen ramen, deuren en vliesgevels. Onze ervaren adviseurs tonen u
graag de ongekende creatieve mogelijkheden van Jansen profielen. Want die profielen zijn
mooier, slimmer en passen altijd perfect.

Voor stabiliteitsberekeningen, werktekeningen en het deskundig beoordelen van bestekken
bent u bij ODS aan het juiste adres. Onze projectadviseurs bieden praktische ondersteuning
bij aanbestedingstrajecten. Wij denken in oplossingen en kijken naar optimalisatie van het
ontwerp. Vaak is er meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt.

OPAL SYSTEMS
Rue de l’industrie 11
BE 1400 Nijvel
T: +32 (0)475 93 01 68
E-Mail: info@opal-systems.be
http://www.opal-systems.be

Sinds 2007 zoekt en ontwikkelt Opal Systems, in samenwerking met de universiteit van Aarlen, een vloerverwarmingssysteem dat op de Europese markt zijn gelijke niet kent wanneer
het gaat om :
-- een laag gewicht en een beperkte dikte van de totale vloeropbouw.
-- een warmwater vloerverwarming met hoge reactiesnelheid en dus lage inertie.
In 2008 vroeg en verkreeg Opal Systems een patent voor het ontwikkelde systeem en werd
het eerste renovatieproject uitgerust met het nieuwe vloerverwarmingssysteem. Ondertussen worden meer dan 16000 m2 vloeroppervlakte verwarmd met het concept dat Opal
Systems ontwikkelde.

PANISOL BVBA
IJzerlaan 48
BE 2060 Antwerpen
T: +32 (0)3 231 20 01, F: +32 (0)3 232 38 82
E-Mail: info@panisol.be
http://www.panisol.be

Panisol is gegroeid uit een plaatsingsbedrijf van plafonds dat in 1965 werd opgestart, en is
zich geleidelijk aan gaan specialiseren in verplaatsbare scheidingswanden.
Aanvankelijk is een buitenlandse licentie overgenomen, nadien werd deze omgewerkt tot
het eigen Panisol-systeem.
Panisol beschikt over eigen matrijzen, zowel voor aluminium- als voor staalprofielen.
De activiteiten van Panisol situeren zich voornamelijk in de afwerkingssector van niet-residentiële gebouwen.
zie ook www.bestekservice.be

PARTHOS BV
Ringlaan 16
BE 8501 Kortrijk
T: +32 (0)56 29 89 79, F: +32 (0)56 29 89 78
E-Mail: info@parthos.be
http://www.parthos.be

Parthos BV is sinds 1968 producent van ruimteoplossingen.
Ons productgamma bestaat uit mobiele wandsystemen. Daarnaast voeren wij projecten uit
in de interieurbouw.
Het gehele traject van -concept, engineering tot productie, logistiek en montage- is in
handen van Parthos. Naast onze fabriek in Panningen (NL) hebben wij tevens fabrieken in
China en Thailand.
Onze R&D afdeling volgt nauwgezet alle ontwikkelingen in de bouw. De oplossingen die
hieruit voortkomen worden zorgvuldig getest op kwaliteit en toepasbaarheid.
Parthos bezit dan ook alle benodigde certificaten, ondermeer ISO 9001.
zie ook www.bestekservice.be

PAVATEX
Stentorlaan 5
NL 7534 HT Enschede
T: +31 (0)534 331 769, F: +31 (0)534 352 111
E-Mail: info@pavatex.nl
http://www.pavatex.nl
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Pavatex SA produceert sinds meer dan 70 jaren haar natuurlijke houtvezelisolatiematerialen
in Zwitserland in twee fabrieken in Fribourg en Cham. Pavatex engageert zich systematisch
voor een ecologische fabricage van haar producten met de hulp van het natte productieprocédé. Dit alleen zorgt ervoor dat de Pavatex houtvezelisolatieplaten 100% natuurlijke
materialen te zijn en gebonden worden met het houteigen lignine.
Bij Pavatex SA wordt de kwaliteit van de producten bewaakt en middels externe controles
getoetst aan de conformiteit met de Europese normen voor houtvezelisolatie. Daarnaast
wordt de milieukwaliteit gegarandeerd door het Nature Plus- en het FSC-label.
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PENTAIR
Romeinse straat 14
BE 3001 Leuven
T: +32 (0)16 21 35 02, F: +32 (0)16 21 36 04
E-Mail: salesbelux@pentair.com
http://www.pentairthermal.com

Pentair Thermal Management brengt de kennis, ervaring, producten en diensten samen
van de toonaangevende merken zoals Raychem, Isopad, HEW-Therm, Pyrotenax, DigiTrace,
TraceTek en Tracer.

Van heat-tracing en vloerverwarming tot bekabeling van brandveilige systemen, van temperatuurmetingen tot lekdetectie, Pentair Thermal Management biedt u een innovatief pakket
van producten en diensten aan voor de industrie en commerciële of residentiële bouwtoepassingen.
Pentair Thermal Management ondersteunt uw projecten over de gehele wereld met meer
dan 2500 werknemers in 48 verschillende landen

PROMONTA NV
Vaartstraat 6-8
BE 2830 Willebroek
T: +32 (0)3 886 58 25, F: +32 (0)3 886 38 47
E-Mail: info@promonta.com
http://www.promonta.com

Promonta gipsblokken zijn massieve, verlijmbare blokken met gladde oppervlakken, toepasbaar als voorzet- of niet dragende scheidingswand binnenin gebouwen. De blokken zijn
voorzien van een tand- en groefprofiel.
Productie en fabricatie:
de gipsblokken worden gefabriceerd in de fabriek te Willebroek. Zowel het afwegen van de
hoeveelheid gips en het water, hydrofuge en kleurstoffen, als het mengen, het gieten in de
vormen en verwijderen zijn geautomatiseerd.

RENOLIT BELGIUM NV/SA
Industriepark De Bruwaan 9
BE 9700 Oudenaarde
T: +32 (0)55 33 98 24, F: +32 (0)55 31 86 58
E-Mail: info@alkorproof.com
http://www.alkorproof.com

De voorbije 40 jaar is de range kunststof dakbanen en kunststof daksystemen van RENOLIT
uitgegroeid tot één van de meest volledige en innovatieve op de markt.

REPPEL BV BOUWSPECIALITEITEN
Pieter Zeemanweg 107 – PB 102
NL 3300 AC Dordrecht
T: +31 (0)786 174 400 769, F: +31 (0)786 171 006
E-Mail: reppel@reppel.nl
http://www.reppel.nl

Reppel B.V. Bouwspecialiteiten Dordrecht ( sedert 1930 actief op de bouwmarkt ) heeft
zich gespecialiseerd in de promotie en verkoop van LEWIS® Zwaluwstaartplaten® (de
originele “A”-merk zwaluwstaartplaat) voor ultra-lage, HODY® Trapeziumplaten voor lage
staalplaatbetonvloeren en hout-beton vloeren en OP-DECK® voor lichtgewicht geïsoleerde
sandwichpaneel/betonvloeren.
De MAX 4® wapeningsplaten zijn bestemd voor uiterst dunne gewapende gietvloeren.
De tweede productgroep bestaat uit minerale, onbrandbare Perlite en Vermiculite producten, zoals korrelisolatiematerialen, mortels en spuitpleisters.

Onze producten worden wereldwijd ingezet in renovatie- en nieuwbouwprojecten, dit zowel
voor industriële platte daken als particuliere zichtdaken, groendaken en daken met een
ecologische meerwaarde. Onze brede waaier van kunststof dakproducten en daksystemen
bieden een oplossing voor elk type dak.

zie ook www.bestekservice.be

ROFIX NV
Boslaan 63 - Ind. Teutelberg
BE 3650 Dilsen - Stokkem
T: +32 (0)89 79 03 30, F: +32 (0)89 79 03 55
E-Mail: rofix@rofix.com
http://www.climatrix.be/nl/company

De internationale bedrijvengroep Rofix is al jaren een begrip in bevestigingstechnieken.
Als specialist voor radiatorbevestigingen, buisbeugels, montagerails alsmede bevestigingstoebehoren op het gebied van verwarming, verluchting en sanitair, heeft Rofix zich in de
afgelopen 25 jaar tot een internationale concern, dat wereldwijd actief is, ontwikkeld.
zie ook www.bestekservice.be
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ROVAL ALUMINIUM BV
Oude Liersebaan 266
BE 2570 Duffel
T: +32 (0)15 30 87 00, F: +32 (0)15 30 87 77
E-Mail: info@roval.be
http://www.roval.be

Roval, dat deel uitmaakt van het internationaal opererende Reynaers Aluminium, is een
toonaangevende specialist in aluminium bouwproducten die hun weg vinden in de woningen utiliteitsbouw, zowel in nieuwbouw als in renovatie.
De verschillende productlijnen, specifiek voor daken, omvatten ondermeer dakranden,
muurafdeksystemen, muuraansluitprofielen, ontluchtingen, kiezelbakken en steekstukken.
Producten voor gevels zijn waterslagen, zetwerk, balusters, raam- en dorpelafdekkers,
beglazingsprofielen, ventilatiesystemen en afwerkingsprofielen.
zie ook www.bestekservice.be

RUBET BV
Eenlandsweg 11
NL 4661 LH Halsteren
T: +31 (0)16 4685311, F: +31 (0)16 4684447
E-Mail: info@securitontegels.nl
http://www.securitontegels.nl

SECURITON - rubberen veiligheidstegels
SECURITON - rubberen noppen waarschuwingstegels.
SECURITON - rubberen soepele informatietegels.
Duurzaamheid.
De gepatenteerde SECURITON tegels zijn opgebouwd uit een betonnen trottoirtegel met
een rubberdeklaag, al dan niet voorzien van afgesloten valdempende luchtkamers.
Samen met de vernuftig uitgedachte wijze van bevestiging is het resultaat een bewezen
duurzame tegel voor speelplaatsen en geleideroutes voor mensen met een visuele beperking.
zie ook www.bestekservice.be

SAFE & CO.
Meensesteenweg 301
BE 8800 Roeselare
T: +32 (0)51 24 51 15, F: +32 (0)51 24 54 04
E-Mail: filip@safeco.be
http://www.rsafeco.be

Safe & Co. kan bogen op een jarenlange ervaring in de bouwwereld, en is reeds jarenlang
de geknipte partner voor uw brievenbussen, postkasten en aanverwante producten.
Als handelsagent van diverse fabrikanten, waaronder Alubox, Zwick, DAD, Joma, Arregui, … kan een zeer uitgebreid gamma aan standaardoplossingen en/of modulesystemen
worden aangeboden. Doordat het bedrijf beschikt over een eigen atelier, kan ook alle
maatwerk worden uitgevoerd.
Wij combineren modulaire met op maat gemaakte elementen en toveren deze om tot praktische gehelen waarin alle communicatiemiddelen worden geïntegreerd.
Hierbij beperkt Safe & Co. zich niet tot één materiaal, maar bewerkt zowel hout, aluminium,
(gelakt) staal als roestvast staal tot elegante oplossingen.

SANHA BVBA
Industrielaan 7
BE 1740 Ternat
T: +32 (0)2 583 00 40, F: +32 (0)2 583 00 45
E-Mail: sales.benelux@sanha.com
http://www.sanha.com

Innovatieve techniek, compromisloze kwaliteit en uitgebreide service onderscheiden de
SANHA verbindingstechniek. Met vier eigen fabrieken en een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem biedt SANHA van de productie tot de levering kwaliteit uit één hand.
Van de conventionele soldeer-, draad- en lasfitting van koper, edelstaal, rood messing,
messing of smeedbaar gietijzer tot doordachte steek- en perssystemen voor metalen en
kunststof leidingen. Water, gas, verwarming, zonne-energie, perslucht en industriële toepassingen:
SANHA heeft voor elke installatieklus de passende oplossing!
zie ook www.bestekservice.be

SERGE FERRARI
BP 54
FR 38352 La Tour-du-Pin Cedex
T: +33 (0)4 74 97 41 33, F: +33 (0)4 74 97 67 20
E-Mail: andreas.silk@sergeferrari.com
http://www.sergeferrari.com

Serge Ferrari is een wereldwijde speler als wever en textielcoater van composietmembranen
en partner van voorschrijvers en het complete technische circuit.
Serge Ferrari bouwt aan een strategie voor duurzame ontwikkeling met sterke initiatieven.
Met een aanwezigheid op alle continenten, steunt Serge Ferrari op een verkoop- en
marketingstrategie die dicht bij al zijn doelgroepen wil staan en deel wil uitmaken van zijn
omgeving: voorschrijvers (architecten) , distributeurs, verwerkers en gebruikers.
De aanhoudende groei van de Groep van 10% per jaar gedurende meer dan 30 jaar, is
direct gerelateerd aan deze partnership strategie.
zie ook www.bestekservice.be
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SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS BVBA
Lauwbergstraat 124B
BE 8930 Lauwe
T: +32 (0)56 41 35 70, F: +32 (0)56 40 37 68
E-Mail: info@solidor.be
http://www.solidor.be

Sinds drie generaties produceert Solidor een uitgebreid gamma Rubberproducten en
Kunststofproducten. Dankzij deze jarenlange ervaring beantwoordt het bedrijf aan de meest
ingewikkelde vragen, van een cliënteel verspreid over diverse sectoren. Solidor produceert
heden een uitgebreid assortiment van diverse producten die allemaal op basis van rubber
gemaakt zijn.
Solidor terrasdragers zijn traploos verstelbaar en van 1 tot 50 cm regelbaar in de hoogte.
De terrasdragers worden toegepast voor het ophogen en waterpas plaatsen van terrassen,
plankenvloeren, tegels, metalen roosters, PVC vloerplanken, ... (WTCB testrapporten ter
beschikking op aanvraag).
zie ook www.bestekservice.be

SPIROTECH BELGIE BVBA
Essenschotstraat 1
BE 3980 Tessenderlo
T: +32 (0)13 35 37 80, F: +32 (0)13 67 42 47
E-Mail: n.debisschop@spirotech.be
http://www.spirotech.be

Spirotech ontwikkelt en produceert innovatieve totaaloplossingen voor het conditioneren
van vloeistoffen in HVAC- en procesinstallaties.
Onze producten en diensten resulteren in: minder storingen, minder slijtage, sneller inregelen, eenvoudiger onderhoud, beter rendement en een lager energieverbruik.
Vanwege de focus op kwaliteit, productontwikkeling en procesverbetering worden Spirotech- producten aanbevolen door vooraanstaande producenten van verwarmingsketels en
andere installatiecomponenten. Dankzij een zeer uitgebreid leveranciersnetwerk profiteren
vele gebruikers wereldwijd dagelijks van de voordelen van onze producten en diensten.
zie ook www.bestekservice.be

STATAMAT NV
Finlandstraat 5A
BE 9940 Evergem
T: +32 (0)9 255 53 33, F: +32 (0)9 255 53 39
E-Mail: johan@statamat.be
http://www.statamat.be

STENI BENELUX BV
Helftheuvelweg 11
NL 5222 AV ‘s Hertogenbosch
T: +31 (0)73 844 02 50, F: +31 (0)73 844 02 51
E-Mail: info@steni.nl
http://www.steni.nl

Sinds 1982 heeft het gamma producten en diensten van STATAMAT zich uitgebreid naar alle
technieken die bijdragen tot de brandveiligheid in gebouwen.
STATAMAT levert aan groothandel, installateur, industrie, KMO, zelfstandigen, vrije beroepen, particulier, overheid, brandweer, gebouwenbeheer, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, hospitalen, immobiliën,... Hierbij willen wij de best mogelijke partner uit de sector
zijn. Daarom besteden wij veel aandacht aan certificering van onze diensten (ISO9001, VCA,
NBN S21-050, Bosec,...), kwaliteit en installatiegemak van producten, beheersoftware voor
klant, installateur en gebouwenbeheerder.

steni AS is een internationaal concern met meer dan 130 werknemers. Het hoofdkantoor
en de fabriek, waarin de gevel- en interieurplaten worden geproduceerd, bevinden zich
in de provincie Vestfold, bij Oslo. Het centrale magazijn voor de eigen en geïmporteerde
producten bevindt zich aldaar.
De oorspronkelijke steni gevelplaat werd ontwikkeld in Sandefjord en in 1965 op de Noorse
markt gelanceerd.
Alle steni producten kennen dezelfde fundamentele hoogwaardige kwaliteit, die is gebaseerd op een kern van een met glasvezel gewapende polymeercomposiet.

STIJLBETON NV
Schollebeekstraat 74/1
BE 2500 Lier
T: +32 (0)3 480 01 52, F: +32 (0)3 489 36 73
E-Mail: info@stijlbeton.be
http://www.stijlbeton.be

Stijlbeton is een jonge en dynamische firma met een bijzonder rijke voorgeschiedenis.
Onze ontstaansgeschiedenis gaat zelfs terug tot een oude Lierse tegelfabriek uit de jaren
’30. Vandaag zijn we één van de belangrijkste spelers op de markt van architectonisch
beton.
Langs het Netekanaal in Lier produceren we modern sierbeton voor de woning-, villa- en
appartementsbouw. Stijlbeton staat voor u klaar om op elke werf – waar dan ook in België
- bijzondere toepassingen in architectonisch beton te leveren, zoals kroonlijsten voor woningen, kolommen voor b.v. inkomportalen of poorten, gevelelementen, balkonterrassen,
luifels en raam- en deuromlijstingen.
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STONHARD
Rue du travail 9
BE 1400 Nivelles
T: +32 (0)67 49 37 10, F: +32 (0)67 49 37 20
E-Mail: info@stonhard.be
http://www.stonhard.be

Stonhard lost vloerproblemen op.

Onze vloeren zijn bestand tegen chemische aantastingen, slijtage, puntbelastingen, natte
omgevingen en thermische shock.

Onze vloersystemen bewijzen dagelijks in de praktijk dat ze zijn ontworpen voor de zwaarste omstandigheden. Een goed gekozen Stonhard vloeroplossing sluit naadloos aan bij uw
behoefte!
zie ook www.bestekservice.be

(STORA-DRAIN) - IMCOMA SA
Zwaarveld 32
BE 9220 Hamme
T: +32 (0)52 49 98 99,
E-Mail: info@imcoma.com
http://www.stora-drain.be

Stora-Drain biedt het meest volledige gamma geulen in polyesterbeton, gaande van belastingklasse A15 tot en met F900, verkrijgbaar met rooster galva, mazenrooster of gietijzer.
Stora-Drain biedt een brede waaier aan producten aan voor wie zich bezig houdt met
waterafvoer en waterafvoersystemen:
Stora-Drain lineaire afvoergeulen in polyesterbeton deksels en roosters in gietijzer, aluminium en staal roestvrijstalen geulen en klokputten, inspectieputten in MDPE, HDPE en PVC,
individuele zuiveringstoestellen
Imcoma (Stora-Drain) maakt deel uit van de BSI groep

TECHCOMLIGHT BV
Torteldreef 12
BE 3140 Keerbergen
T: +32 (0)473 81 05 90, F: +31 (0)318 57 42 48
E-Mail: info@techcomlight.nl
http://www.solatube.be

Het leveren van producten die uw problemen met daglichttoetreding oplossen, uw
energierekening verlagen, uw leven en gezondheid positief beïnvloeden en bijdragen aan
een goed milieubeleid. Dat is de missie van Techcomlight. De daglichtprofessionals van
Techcomlight adviseren op locatie, maken complete lichtplannen en heldere “profit on
investment” berekeningen. Desgewenst kan er ook turn-key opgeleverd worden.
Techcomlight is exclusief verdeler voor de Benelux van de originele Solatube® daglichtsystemen.
Voor een uitgebreide omschrijving van alle artikelen en verkooppunten kijk op
www.solatube.be of neem contact op met Techcomlight voor zichtlocaties en advies.
zie ook www.bestekservice.be

TERMOKOMFORT
Neonweg 151
NL 1362 AG Almere
T: +31 (0)36 53 87 558, F: +31 (0)36 53 87 559
E-Mail: info@termokomfort.nl
http://www.termokomfort.nl

Termokomfort® ontwikkelt en beheert isolatiesystemen voor de bestaande en nieuwbouw,
in de meest ruime zin. Termokomfort® is systeemhouder van o.a. Termoparels® en Biofoam-Pearls® voor dakisolatie en spouwmuurisolatie en voor vloerisolatie met Bodemhygrolatie®.
Via een netwerk van systeemverwerkers in de Benelux vinden de Termokomfort® producten
hun weg naar de klant. Voor het aanbrengen van de isolatiesystemen werkt Termokomfort
samen met gespecialiseerde bedrijven, verspreid over de gehele Benelux.
zie ook www.bestekservice.be

TRESPA BELGIUM BVBA
H. Van Veldekesingel 150 B 19
BE 3500 Hasselt
T: +32 (0)800 15 501, F: +32 (0)800 15 503
E-Mail: infobelgium@trespa.com
http://www.trespa.com

Trespa is een internationale onderneming die kwalitatief hoogwaardig plaatmateriaal
ontwikkelt
en produceert. Dit plaatmateriaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor gevelbekleding,
interieurbouw en -afwerking en voor laboratorium- en projectmeubilair.
Trespa International heeft wereldwijd ongeveer 750 medewerkers. Sinds 1991 is de omzet
met gemiddeld 7% per jaar gegroeid, en daarmee gestegen boven de 200 miljoen euro.
Per jaar wordt meer dan 6 miljoen m² plaatmateriaal geproduceerd.
zie ook www.bestekservice.be
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VASCO
Kruishoefstraat 50
BE 3650 Dilsen
T: +32 (0)89 79 04 11, F: +32 (0)89 79 05 00
E-Mail: info@vasco.eu
http://www.vasco.eu

VASCO is marktleider in badkamerradiatoren en topproducent van designradiatoren in
Europa.

Met spitsvondige technologie en een doordachte eigentijdse – en tegelijk tijdloze – vormgeving, creëert Vasco innovatieve radiatoren die naadloos passen in elk interieur.
De continue zoektocht van het bedrijf naar alternatieve materialen, vernieuwende designs
en innovatieve productiemethodes, leverde Vasco al meerdere awards en internationale
prijzen op.
VASCO heeft inmiddels ook al 30 jaar ervaring opgebouwd op vlak van vloerverwarming.
zie ook www.bestekservice.be

VILLEROY & BOCH S.À.R.L.
rue de Rollingergrund 330
LU 2441 Luxembourg
T: +352 (0)46 821 717, F: +352 (0) 46 821 715
E-Mail: vanhoucke.philippe@villeroy-boch.com
http://www.villeroy-boch.com

360° Projects by Villeroy&Boch is een conceptueel systeem bestaande uit vier niveaus, die
onderling perfect op elkaar aansluiten. Zo ontstaat helderheid en structuur in een uitgebreide productportfolio, waaruit heel gericht producten kunnen worden gekozen voor het
gewenste project en de beoogde doelgroep – van instap- tot luxesegment, van designhotel
tot voetbalstadion. Ze zorgen voor een heldere oriëntatie en zijn toch integraal met
elkaar verbonden. 360° Projects omvat een totaalservice-aanbod door professionals voor
professionals. 360° Projects gaat over de betovering van diversiteit. En over het spelen met
mogelijkheden en onmiskenbare kwaliteit.

WALRAVEN
Ambachtenlaan 30
BE 3300 Tienen
T: +32 (0)16 82 20 40, F: +32 (0)16 82 01 86
E-Mail: info@walraven.be
http://www.walraven.be

De Walraven Group, met het hoofdkantoor in Mijdrecht, is een internationaal opererende
onderneming met eigen productie- en verkoopvestigingen in diverse landen. Walraven-producten worden gebruikt door vele duizenden installatiebedrijven in Europa, Noord-Amerika,
het Midden Oosten, Azië en Australië!
Onze 3 product-systemen:
-- BIS Bevestigingssystemen
-- BIS Brandwerende Systemen
-- BIS Sanitairsystemen
zie ook www.bestekservice.be

ZOONTJENS BV
Centaurusweg 19-25
NL 5000 AB Tilburg
T: +31 (0)13 537 93 79, F: +31 (0)13 455 05 27
E-Mail: info@zoontjens.nl
http://www.zoontjens.be

Als marktleider in Nederland, heeft Zoontjens zich in bijna 100 jaar ontwikkeld van een
familiebedrijf tot een flexibele internationale speler. Innovatief en vooruitstrevend door
onder andere realisatie van de grootste parkeerdaken in Europa, design in betontegels,
natuursteen voor op het dak en een lichtgewicht ophoogsysteem voor galerijen en balkons
en producten voor dakveiligheid, voor veilig werken op platte daken.
Zoontjens heeft meerdere productiebedrijven, ontwikkelt zelf nieuwe producten en systemen en koopt bijzondere materialen in. De betrokkenheid in de ontwerpfase van een project is van belang om in te kunnen spelen op de specifieke wensen van de opdrachtgever.
Diverse kleurmonsters, designs en patronen of accessoires worden gemaakt om uiteindelijk
een unieke dak te kunnen maken.
zie ook www.bestekservice.be
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KOPPEN.be

Overkappingen
maatwerk of standaardmodules
voor bushaltes, fietsenparkings,
carports, voordeurluifels, terrasluifels, rookruimtes, speelplaatsluifels enz.
Zowel voor bedrijven, scholen,
openbare instellingen, particulieren enz.
Advies bij ontwerp.
Eigen productie en
montage.
info: (03) 680 12 24
Fietsenrekken
een ruime keuze rekken, klemmen en haken zowel voor fietsen als mountain-bikes,
ook antidiefstalsystemen en
fietskluizen .
Ook modellen volgens de nieuwe fietsparkeurnorm.
info: (03) 680 12 23

Designmeubilair
voor binnen en buiten
metalen tafels, stoelen, zitbanken, in inox of staal.
As- en papierbakken.
info: (03) 680 12 23

Vestiairemeubilair
metalen opbergvakken en
vestiairekasten, vrijstaande rekken met haken of kleerhangers,
wandgarderobes, vestiairebanken, as- en papierbakken, enz.
info: (03) 680 12 28
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www.koppen.be
Prefabcabines
Polyvalente cabines met of
zonder isolatie: portiersloges,
burelen, kassa's, schuilhuisjes,
bushokjes, controleposten enz.
Ook rookhuisjes en rookcabines voor binnen en
buiten.

info: (03) 680 12 24
Afbakeningen, palen en
parkeerbewakers
vast, uitneembaar, kantelbaar,
telescopisch, enz.
Vlaggenmasten
in aluminium, met of zonder antidiefstalstusteem.

info: (03) 680 12 23
Brievenbussen
individuele brievenbussen,
depotkastjes, samengebouwde
units, voor binnen of buiten, met
of zonder staander, naamplaat,
belpaneel, enz.
Conform de nieuwe postnormen.
Reclamezuilen tot 6 meter

info: (03) 680 12 26
Boomroosters en
boombeschermers

Huisnummers en
naamborden
in gelakt staal, inox of aluminium

info: (03) 680 12 26

Vraag ons deskundig advies !
Vul in en fax naar:

03 / 680 12 30

showroom open maandag tot vrijdag
van 10 uur tot 17 uur,
zaterdag op afspraak

P ik wens vrijblijvend het
bezoek van een adviseur
Pik wens meer informatie over:

firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parchitect Pinterieurarchitect Plandschaparchitect Paannemer
Pandere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contactpersoon Pmijnh Pmevr Pjuffr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postnr . . . . . . . . . . gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel & fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poverkappingen, carports en deurluifels
Pfietsenrekken en fietskluizen
Pbrievenbussen
Pvlaggenmasten
Pafbakeningen en hekken
Pfalconettes, prefabcabines
Prookcabines
Pdesignmeubilair voor binnen en buiten
Pvestiairemeubilair

KOPPEN.be bvba / Brechtsebaan 22 / I.Z. 4 / B-2900 Schoten / info@koppen.be

CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM EN VENTILATIETECHNIEK:
EEN STERK DUO VOOR GEZONDE LUCHT IN HUIS
Uw partner voor de levering en plaatsing van centrale stofzuiginstallaties, All-Vac
Technology, kan u nu ook adviseren en begeleiden bij de installatie van gecontroleerde ventilatietechnieken.
Het is geen toeval dat net deze activiteit gekoppeld wordt aan de jarenlange
expertise inzake centrale stofzuigtechnieken, want beiden vullen elkaar aan in de
strijd voor zuivere en gezonde lucht.
De ventilatiesystemen die worden aangeboden, enerzijds een C+-systeem, anderzijds een D-systeem, hebben het doordachte energiezuinige gemeen, waarbij een
perfect en eenvoudig onderhoud één van de troeven is.
Het C+-systeem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
Bij deze verfijning van het C-systeem, gebeurt de mechanische afvoer op gecontroleerde wijze. De afvoer gebeurt via extractiemonden met een aanwezigheidsdetector gecombineerd met een vochtigheidsdetector of een timer, zodat alleen lucht
wordt afgezogen wanneer dit strikt nodig is.
Het C+-systeem scoort, door de verbeterde controle van de luchtstroom, zeer
goed op het vlak van energiebesparing (t.o.v. een c-systeem is de gemiddelde
besparing 32%). Het koppelt een groter comfort aan lagere (onderhouds)kosten.
Het D-systeem: mechanische toevoer, mechanische afvoer
All-Vac Technology biedt ook een D-systeem met warmte recuperatie en zomerbypas aan. Dit laat toe een deel van de warmte van de afgevoerde lucht te recupereren. De teruggewonnen warmte wordt gebruikt om de koude aanvoerlucht
voor te verwarmen, waardoor een besparing op de verwarmingskosten wordt verwezenlijkt.
De integrale metalen kanalisatie zorgt voor een optimale hygiëne en een perfect
te onderhouden installatie.
Met het D-systeem kan men op de nieuwe EPB-regelgeving tot 18 punten winnen.
De voordelen van het Centraal stofzuigsysteem:
Dankzij een centraal stofzuigsysteem moet geen slede worden rondgesleurd.
De opgezogen lucht, met het stof erin, wordt afgevoerd naar een centrale vergaarbak.
Doordat de overtollige lucht naar buiten wordt afgevoerd en niet opnieuw in de
ruimte wordt geblazen, wordt de lucht in de ruimte zuiverder dan met een traditionele stofzuiger.
Dankzij zuiverder lucht wordt het ventilatiesysteem minder zwaar belast, vervuilen
de buizen en filters minder snel, zodat heel wat kan worden bespaard op de onderhoudskosten, en verlengt de levensduur ervan.
De andere voordelen spreken voor zich:
1. Comfortwinst: gedaan met lawaai, stofzakken en het versleuren van een
stofzuigslede
2. Tijdwinst, dankzij extra sterke zuigkracht (meer dan 2x sterker dan een
klassieke stofzuiger) en zonder enig verlies op langere termijn dankzij een
uniek gepatenteerd principe. Bij zowel gladde vloeren als voltapijt wordt
de stofzuigtijd gehalveerd en dient daarenboven minder frequent het stof te
worden weggenomen
3. Grotere hygiëne en zuiverheid (speciale toepassingen voor stof- en
astmapatiënten)
4. Optimale bescherming van het interieur (meubilair, behang, plafonds)
All-Vac Technology kiest uitsluitend voor de invoer van topmerken die hun kwaliteiten ruimschoots hebben bewezen en die door voortdurende innovaties aan de
spits van hun metier blijven. Door een continu en nauw contact met de constructeurs kunnen alle nieuwigheden onmiddellijk in de praktijk worden toegepast.

All -Vac Technology nv
Bergensesteenweg 494
1600 St. Pieters Leeuw
tel 02 356 97 77 • fax 02 361 32 51
e-mail:info@all-vac.be • website: http://www.all-vac.be

all-vac technology : technologie voor gezonde lucht in huis.
Onze oplossingen :
C+ en C++ : Energie besparing door eenvoud en gemoduleerd ventileren.
Keuze uit de volgende afvoersystemen: XTRAVENT Modus, EcoModus en Evo Health Box
Ontworpen voor het centraal afzuigen van de vervuilde lucht in een woning. Het afvoersysteem
vormt een integraal deel van het energiebesparende en vraaggestuurde ventilatiesysteem C+.

De combinatie van de 3 volgende componenten zorgt voor een perfecte werking van
het systeem:
1. Zelfregelende toevoer:
Een klep binnenin het toevoerrooster vlakt de wisselende luchtdrukken op het
raam af en zorgt voor en constante toevoerdebiet. De RENSON raamverluchtingen
garanderen door deze regeling een comfortabele en gezonde luchttoevoer en
voorkomen tochthinder.
2. Doorvoer:
Via ingekorte deuren of deurroosters.
3. Vraaggestuurde afvoer:
Het afgevoerde luchtdebiet wordt door middel van een bewegingssensor
automatisch beperkt wanneer niemand aanwezig is in een bepaalde vochtige ruimte
en dit enkel wanneer ook de luchtvochtigheid onder controle is. Een slim systeem
dat een gezond binnenklimaat garandeert en energie bespaart door niet meer te
ventileren dan nodig.
• Vochtsturing: een ingebouwde vochtsensor in de afvoermond zorgt
24 u/dag voor het juiste afvoerdebiet, afhankelijk van de vochtigheidsgraad
in de ruimte. Een klep in de afvoermond opent meer of minder onder
impuls van de vochtdetector, waardoor het extractiedebiet gereguleerd
wordt; en dit zonder gebruik van elektrische energie.
• Aanwezigheidsdetectie: bij binnenkomen van een ruimte zal de klep met
een kleine elektrische motor geopend worden. Na 20 minuten valt de klep
terug in de minimumstand of de stand waarin de mechanische vochtsensor
zich op dat moment bevindt.
• Centrale ventilator: door de specifieke werkingscurve van de ventilator
wordt het afgevoerde debiet automatisch en zonder sturing aangepast aan
de positie van de klep in de afvoermond. Als de klep in de afvoermond
meer dicht gaat, zal het afgevoerde debiet door die afvoermond verlagen.
D+ besparing door warmte terugwinning.
Deze unit is een balansventilator met warmteterugwinning en bypas voor nachtkoeling.
Dit betekent dat er evenveel verse gefilterde buitenlucht wordt toegevoerd naar de
woon- en slaapkamers (droge ruimtes) als er vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd uit
de keuken, badkamer, toilet (natte ruimtes). Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde
binnenlucht optimaal benut om de toegevoerde verse buitenlucht op te warmen. Deze
overdracht van warmte in de tegenstroomwisselaar haalt een thermisch rendement van
meer dan 95%.
• geluidsarme balansventilator
• keuze uit verschillende debieten : 300m³/h , 400m³/h, enz.
• de tegenstroom warmtewisselaar is voorzien van uitneembare filters voor
eenvoudig onderhoud.
Toevoer- en afvoerroosters.
ronde en rechthoekige roosters met verschillende aansluitdiameters.
eenvoudig instelbaar.
Het leidingwerk.
All-vac technology kiest voor gegalvaniseerde metalen leidingen met goede afdichting
teneinde een perfecte luchtdichtheid te kunnen garanderen. Daarenboven garandeert
het ontwerp en de manier van plaatsen van de leidingen een veel hogere hygiene.
Bijgevolg zal ook na vele jaren mits correct onderhoud het leidingwerk gezonde lucht in
de woning brengen.

APOK NV/SA
Oudestraat 11
BE 1910 Kampenhout
Tel.: 016 61 72 62
Fax: 016 61 72 81
info@apok.be • www.apok.be

Bedrijfsgegevens
Apok is een vooraanstaande Belgische producent
van non-ferro regenwaterafvoersystemen met
meer dan 50 jaar ervaring in de dakdekkerswereld.
In de 28 Apok verdeelpunten, verspreid over gans
België, biedt Apok een totaalpakket van dakmaterialen en gereedschappen voor de vakman.
Ruime voorraden, maatwerkproductie per filiaal
met technische assistentie op de werf en een uitgebreid logistiek netwerk staan garant voor kwaliteit, service en korte levertermijnen.
Klantenservice voert Apok hoog in het vaandel:
Dankzij uitgebreide stockagemogelijkheden op
diverse locaties kan Apok een groot aantal producten uit voorraad leveren.
Leveringsprogramma
APOK levert alles voor op het dak!
Apok is producent van:
- dakgoten, afvoerbuizen en toebehoren in koper en zink,
- dakbedekking “staande naad” in zink en koper.
- gevelsystemen in VMZINC®
- muurkappen in aluminium
Apok is verdeler van:
Dakisolatie, roofing, EPDM, dakvensters, dakpannen, natuurleien, vezelcementleien, gevelbekleding, gereedschappen, enz.
Een catalogus kan op aanvraag worden verkregen.
Nuttige adressen
Apok Aalst
Wijngaardveld 52
9300 Aalst
Tel.: 053/60 73 30 - Fax: 053/60 73 35
E-mail: aalst@apok.be
Apok Aarschot
Nieuwlandlaan 310 B – Industriezone B
3200 Aarschot
Tel.: 016/57 17 11 – Fax: 016/57 17 12
E-mail: aarschot@apok.be
Apok Anderlecht
Aakaai 8
1070 Anderlecht
Tel: 02/529 90 60 - Fax: 02/529 90 65
E-mail: anderlecht@apok.be
Apok Antwerpen Noorderlaan
Noorderlaan 83
2030 Antwerpen 3
Tel.: 03 540 81 80 - Fax: 03 540 81 85
E-mail: antwerpen@apok.be
Apok Bavikhove
Vierschaar 4
8531 Bavikhove
Tel: 056/65 07 65 - Fax: 056/70 31 58
E-mail: bavikhove@apok.be
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Apok Bouw
Industriestraat 27
1910 Kampenhout
Tel.: 016/60 95 77 - Fax: 016/60 95 79
E-mail: kampenhout.bouw@apok.be

Apok Malle
Ambachtsstraat 12
2390 Malle
Tel: 03/312 84 60 - Fax: 03/312 84 64
E-mail: malle@apok.be

Apok Brugge
Laconiastraat 8
8000 Brugge
Tel.: 050/45 00 50- Fax: 050/45 00 55
E-mail: brugge@apok.be

Apok Manage
ZAS du Faubourg - rue du Chenia 13
7170 Manage
Tel: 064/23 90 10 - Fax: 064/77 24 84
E-mail: manage@apok.be

Apok Drongen
Moorstraat 25B
9850 Nevele (Industriezone Drongen - via E40)
Tel: 09/252 60 69 - Fax: 09/252 60 85
E-mail: drongen@apok.be

Apok Namen
Rue des Phlox 1 A
5100 Naninne
Tel: 081/40 93 40 - Fax: 081/40 93 45
E-mail: namur@apok.be

Apok Eke
Begoniastraat 4
9810 Eke
Tel.: 09/385 55 44 – Fax: 09/385 69 65
E-mail: eke@apok.be

Apok Opglabbeek
Nijverheidslaan 1523
3660 Opglabbeek
Tel: 089/81 12 00 - Fax: 089/85 72 45
E-mail: opglabbeek@apok.be

Apok Fleurus
Rue du Bassin 23
Z.I. Martinrou
6220 Fleurus

Apok Sint-Niklaas
Industriepark-West 43
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/760 69 30 - Fax: 03/760 69 30
E-mail: sint-niklaas@apok.be

Apok Herentals
Toekomstlaan 3
2200 Herentals
Tel: 014/30 40 75 - Fax: 014/30 40 74
E-mail: info@godam.be
Apok Hoeselt
Industrielaan 2A
3730 Hoeselt
Tel.: 089/41 18 12 - Fax: 089/41 77 31
E-mail: hoeselt@apok.be
Apok Kampenhout
Oudestraat 11
1910 Kampenhout
Tel: 016/60 46 06 - Fax: 016/60 46 56
E-mail: kampenhout@apok.be
Apok Lessines
Zoning Ouest 1Z
7860 Lessines
Tel.: 068/26 47 10 - Fax: 068/26 47 15
E-mail: lessen@apok.be
Apok Lommel
Balendijk 194
3920 Lommel
Tel.: 011/34 05 60 - Fax: 011/34 05 65
E-mail: lommel@apok.be
Apok Luik
Rue des Technologies 15
4432 Alleur
Tel: 04/372 92 60 - Fax: 04/372 92 65
E-mail: liege@apok.be

Apok Tienen
Grijpenlaan 22 Industriezone
3300 Tienen
Tel: 016/78 18 40 - Fax: 016/78 18 45
E-mail: tienen@apok.be
Apok Torhout
Oude Gentweg 41
8820 Torhout
Tel: 050/21 69 10 - Fax: 050/22 03 82
E-mail: torhout@apok.be
Apok Verviers
Rue Abot 9
4890 Thimister-Clermont
Tel: 087/35 06 88 - Fax: 087/35 10 92
E-mail: verviers@apok.be
Apok Waremme (Borgworm)
Rue du Parc Industriel 41
4300 Waremme
Tel.: 019/33 83 60 - Fax: 019/33 83 65
E-mail: borgworm@apok.be
Apok Waver
Avenue Vesale 27
Waver IZ Noord
1300 Waver
Apok Wilrijk
Dynamicalaan 19 - Industriepark
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel: 03/740 75 80 - Fax: 03/740 75 85
E-mail: wilrijk@apok.be

Apok Lummen
Bosstraat 50 bus 2
3560 Lummen
Tel: 013/3506 60 - Fax: 013/35 06 65
E-mail: lummen@apok.be
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MERKEN

BB/SfB

Afwerkingsprofielen/buiten, alg.

(41.9)Ha(G1)

Beschermingssystemen tegen duiven

(99)Xa(L62)

Bevestigingsmiddelen, nagels/bouten

(99)Xt6

Bevestigingsmiddelen, verankeringen

(99)Xt6

Bladen, koper

(99)Mh5

Bladen, lood

(99)Mh8

Bladen, zink

(99)Mh7

Buizen, zink

(99)Ih7

Dakafwerkingen, baanvormig, EPDM

(47)Ln5

Dakafwerkingen, dakrandelementen, zink

(47)Mh(7)

Dakafwerkingen, leien, vezelcement

(47)Nf9

Dakafwerkingen, leien/leisteen

(47)Ne5

Dakafwerkingen, pannen, ceramisch NBN EN 1304

(47)Ng3

Dakafwerkingen, systemen/alg.

(47)Aa

Dakranden, profielen, aluminium

(47)Xh4

Dakvensters, systemen, alg.

(37.45)Aa

Gereedschappen, alg.

(B7)

Gevelafwerkingen, muurafdekelementen, alg.

(41)Xa

Gevelafwerkingen, muurafdekelementen, aluminium

(41)Xh4

Hemelwaterafvoer, afvoerbuizen, alg.

(52.5)Ia

Hemelwaterafvoer, afvoerbuizen, koper

(52.5)Ih5

Hemelwaterafvoer, afvoerbuizen, zink

(52.5)Ih7

Hemelwaterafvoer, dakgootbekledingen, alg.

(52.5)Aa

Hemelwaterafvoer, hanggoten, alg.

(52.5)Ia

Hemelwaterafvoer, hanggoten, koper

APOK

Hemelwaterafvoer, hanggoten, zink

APOK

(52.5)Ih5
(52.5)Ih7

Isolatiematerialen, alg., akoestisch isolerend

(99)Xa(P2)

Isolatiematerialen, alg., thermisch isolerend

(99)Xa(M2)

Leien/leisteen

(99)Ne5

Lichtkoepels, systemen, alg.

(37.41)Aa

Onderdaken, platen voor hellend dak, alg.

(47)Na

Onderdaken, platen voor hellend dak, vezelcement

(47)Nf9

Onderdaken, soepele folies, alg.

(47)La

Producten, koper

(99)Xh5

Producten, lood

(99)Xh8

Producten, zink

(99)Xh7

Rookafvoer, flexibele buizen, alg.

(52.2)Ia(K5)

Waterdichtingsmembranen

(99)Ln2(L34)
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ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS BV
Het Zuiderkruis 9
NL 5215 MV ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 02 5138646
Fax: 02 5139466
commercial-flooring.be@armstrong.com • www.armstrong.eu

Bedrijfsgegevens
Armstrong DLW is specialist in harde vloerafwerkingen en heeft een zeer uitgebreide kleurencollectie in onder andere DLW Linoleum en homogene- en heterogene pvc.
Scala Design pvc/LVT met hout-, steen-, metaalof neutrale structuur zorgt voor veel variatie. Alle
pvc vloeren en alle PVC producten zijn afgewerkt
met een PUR toplaag waardoor voor beide producttypes dezelfde onderhoudsmethodiek toegepast kan worden. Daarnaast heeft Armstrong
DLW ook een uitgebreide naaldvilt collectie.
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Leveringsprogramma
DLW Linoleum:
De milieuvriendelijke en sterke vloerbedekking
Marmorette
Marmorette PUR
Colorette
Linorette PUR
Granette PUR
Uni Walton
Linodur
Marmorette Acoustic
Marmorette Acoustic Plus
Marmorette LCH
Linodur LCH
Lino Art
DLW Vinyl PUR:
Maximale duurzaamheid, minimaal onderhoud
en veel designopties
Contour
Royal
Favorite
Cenit
Solid
Medintone
Contour Conductive
Pastell Conductive
Royal Conductive
Royal ESD
Timberline (heterogeen)

DLW Luxury Vinyl:
Meer designs, meer creativiteit, meer effecten
voor verbluffend mooie interieuroplossingen
SCALA100 PUR Wood
SCALA55 PUR Wood
SCALA100 PUR Feature
SCALA55 PUR Stone
SCALA100 PUR Unicore
SCALA55 PUR Structure
SCALA100 PUR Structure
SCALA 40 PUR
SCALA100 EASY PUR
DLW Naaldvilt:
De serie naaldvilt tapijten en tapijttegels van
DLW. Veelzijdig en functioneel voor vele toepassingen.
Strong Spot 916
Strong 951
Strong 956
Strong Modul 961 (tegels)
Strong Modul 966 (tegels)
Strong Compact 926
Marka M 733 L
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B&G HEKWERK NV
Industrieterrein Noord II - Wayenborgstraat 11
BE 2800 Mechelen
Tel.: 015 20 24 00
Fax: 015 20 62 00
info@bghekwerk.be • www.bghekwerk.be

Bedrijfsgegevens
B&G Hekwerk is in de afgelopen 50 jaar uitgegroeid
tot een specialist op het gebied van hekwerk,
poorten en toegangscontrolesystemen. B&G ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt tijdelijke en permanente producten op het gebied
van terreinbeveiliging voor bedrijfsleven en
overheden in Nederland en België. Tevens exporteren wij onze producten naar diverse opdrachtgevers binnen maar ook buiten Europa.
Op basis van het risicoprofiel van de te beveiligen
locatie, welke in overleg met de bouwheer of architect wordt opgesteld, realiseert B&G Hekwerk
oplossingen die bestaan uit een combinatie van
mechanische en elektronische maatregelen. Van
sportveld tot distributiebedrijf, van kantoorpand
tot gevangenis, van recreatiepark tot internationale haven: op iedere beveiligingsvraag heeft
B&G een antwoord.
De Belgische markt wordt benaderd vanuit ons
verkoopkantoor in Mechelen en de Nederlandse
markt vanuit het hoofdkantoor in Best. Het assortiment van B&G omvat draai- en schuifpoorten,
gaas-, draadmat- en spijlenhekwerk en een uitgebreid pakket van automatiserings- en elektronische beveiligingscomponenten.
Als specialist op het gebied van buitenbeveiliging weten we dat elke locatie uniek is en elke
locatie zijn eigen beveiligingseisen heeft. Beveiliging Begint Buiten! Neem contact met B&G op
voor een inventarisatie van de beveiligingsbehoefte op uw locatie.
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BEGETUBE NV
Kontichsesteenweg 53/55
BE 2630 Aartselaar
Tel.: 03 870 71 40
Fax: 03 877 55 75
info@begetube.com • www.begetube.com

Bedrijfsgegevens
Begetube is verdeler van kwaliteitskunststofbuizen, koppelingen, collectoren, radiatorkranen en allerlei toebehoren voor verwarmings- en sanitaire systemen.
Begetube werd opgericht in 1980 als dochteronderneming van de Begemac groep, die
gespecialiseerd was in stalen buizen en constructies. Oorspronkelijk was het de bedoeling de kunststofbuizen te verdelen via de Belgische groothandels. Na een tijdje startte
Begetube echter met een zelf ontworpen gamma kraanwerk en toebehoren, in samenwerking met IVAR. Van bij het begin lag de nadruk sterk op vloerverwarmingssystemen.
Dit maakt Begetube vandaag tot één van de toonaangevende systeemleveranciers op
de Belgische markt. Op dit ogenblik heeft Begetube de exclusiviteit in de Benelux voor
de kunststofbuizen van Fränkische in Duitsland. Om een compleet systeem te kunnen
aanbieden, bieden Begetube en Ivar wereldwijd een volledig programma aan van koppelingen, kranen, collectoren en andere toebehoren.
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Leveringsprogramma
Het Begetube-gamma omvat ondermeer:
Vloerverwarming: Begetube heeft 7 verschillende legsystemen in het gamma waarbij steeds
gebruik wordt gemaakt van PEX of ALPEX buizen
in combinatie met een verdeler uit messing.
1. Systeem met profielplaten: geprofileerde isolatieplaat uit PS voorzien van voorgevormde
noppen waartussen de buizen worden vastgeklemd. De noppenplaat is aan de oppervlakte voorzien van een plastiekfolie waardoor
vochtindringing langs de bovenzijde wordt
tegengegaan. De platen zijn voorzien van een
tand- en groefverbinding waardoor de platen
onderling met elkaar worden verbonden. De
nuttige plaatoppervlakte is 50 x 100 cm met
een isolatiedikte van 1,5 of 3 cm.
2. Systeem met staalnetten: gegalvaniseerde,
gladde bouwstaalmatten die op de isolatie
worden geplaatst. Tussen de isolatielaag en
de bouwstaalmat wordt een PE-folie aangebracht. De buis wordt d.m.v. kunststof klemmen op de bouwstaalmatten bevestigd.
3. Systeem met U-latten: Latten uit kunststof met
een lengte van 1 of 3 m die voorzien zijn van
uitsparingen waarin de vloerverwarmingsbuis
ø16 – ø18 kan worden vastgeklemd.
De kunststoflatten zijn voorzien van een kleefstrip waarmee ze op de onderliggende plastiekfolie worden bevestigd.
4. Tackersysteem: De buizen worden met speciale tackerklemmen op de bedrukte PE-folie en
de onderliggende isolatielaag gefixeerd. De
PE-folie is voorzien van een voorgedrukt raster zodat de juiste legafstand eenvoudig kan
worden gerespecteerd. De PE-folie heeft een
totale breedte van 1.2 m waarvan 1 m werd
bedrukt. Zo bekomt u bij een doorlopend raster automatisch een voldoende overlapping
van de PE-folie.
5. Isorol: Dit systeem bestaat uit een 3 cm dikke,
opgerolde isolatieplaat die fabrieksmatig reeds
voorzien is van een rasterfolie. Hierdoor brengt
u met één handeling zowel de isolatie als de
rasterfolie aan. De vloerverwarmingsbuis wordt
ook hier bevestigd met tackerklemmen.
6. Noppenfolie: systeemplaat met noppen die
vervaardigd is uit een harde kunststof. De
nuttige plaatoppervlakte bedraagt 1 m² en
de platen zijn onderling koppelbaar. Uiteraard
dient men bij dit systeem steeds een onderliggende isolatielaag te voorzien.

7. Droog systeem: systeem op basis van voorgevormde PS-platen waarin gegalvaniseerde
stalen lamellen worden geplaatst. In deze lamellen wordt de alpex buis geklemd en wordt
de volledige vloeroppervlakte afgedekt met
een metalen afdekplaat. Deze plaat zorgt voor
een optimale warmteverdeling. Dankzij de geringe opbouwhoogte is dit systeem uitermate
geschikt voor renovatieprojecten.
Wandverwarming: Begetube heeft ook 2 wandverwarmingssystemen in haar gamma:
1. Een nat systeem op basis van U-latten: De
latten worden op een regelmatige afstand tegen de muur bevestigd. Vervolgens wordt de
alpexbuis op de juiste afstand in deze latten
vastgeklemd waarna het geheel wordt bepleisterd in 2 lagen. Tussen beide lagen brengt
men een glasvezeldoek aan om scheurvorming
in het pleisterwerk tegen te gaan.
2. Een droog systeem op basis van houten panelen: Deze panelen worden volgens een bepaald patroon tegen een houten of metalen
onderstructuur geschroefd. In de conische
groeven van de systeemplaten plaatst men
achtereenvolgens metalen lamellen en de
alpex-duo buis. Het geheel kan meteen worden afgewerkt met een droogbouwplaat type
Fermacell of gelijkwaardig.
Regelsystemen: Begetube heeft verschillende
regelsystemen waarmee men de watertemperatuur van vloer- of wandverwarming kan regelen.
Bij de meest eenvoudige regelsystemen kan de
watertemperatuur enkel manueel worden ingesteld. Echter bij de combimix en de unimix regelunit kan de watertemperatuur zowel manueel als
automatisch worden geregeld.
Ook bij de meest uitgebreide pompgroep: de
multimix, hebt u de keuze. Met deze laatste
pompgroep kunnen verschillende afgiftesystemen volledig onafhankelijk van elkaar en elk met
hun specifieke watertemperatuur worden geregeld.
Collectoren:
- Collectoren zonder ingebouwde ventielen voor
sanitair en verwarming
- Collectoren met geïntegreerde regelkranen
- Collectoren met geïntegreerde thermostatische kranen
- Collectoren met topdebietmeters

- Warmgeperste vernikkelde collectoren voor
kleinere installaties
- Toebehoren voor collectoren: afsluitkranen, ophangbeugels, koppelingen,…
- Gemonteerde collectorgroepen voor vloer- en
wandverwarming
Inbouwdozen: alle inbouwdozen kunnen zowel
voor verwarming als voor sanitaire installaties
gebruikt worden. Door de eenvoudige koppelingstechniek kan dezelfde inbouwdoos van
meerdere buistypes en diameters voorzien worden. Kunststofbuizen, meerlagenbuizen en koperen buizen met een diameter van 12 mm tot 20
mm kunnen op deze inbouwdozen aangesloten
worden.
Buizen voor centrale verwarming, vloerverwarming of sanitair:
- PEX: hoogwaardige kunststofbuis.
- Alpex: meerlagenbuizen.

Radiatorkranen:
- verkrijgbaar in thermostatische uitvoering of
met vaste handbediening. Om de thermostatische kranen te bedienen beschikt Begetube
over drie verschillende radiatorthermostaten:
- Type 3000 - thermostaatkoppen, met personaliseerbare afdekplaat. De Type 3000 color is
leverbaar in zilver, chroom, zwart en combinatie
zilver/chroom.
- Type 4000 en 5000 - de elegante thermostaatkop
- Optima - het nieuwe gamma designkranen.
Dankzij de gestroomlijnde vormgeving en de
onberispelijke afwerking passen de Optima
kranen en thermostaten perfect bij elke decoratieve radiator in elk interieur. De kranen zijn
standaard verkrijgbaar in chroom en inox, op
aanvraag ook in andere kleuren.
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BETAFENCE
Blokkestraat 34b
BE 8550 Zwevegem
Tel.: 056 73 46 46
Fax: 056 73 45 45
info.benelux@betafence.com • www.betafence.be

Bedrijfsgegevens
Betafence is wereld marktleider in afrasteringssystemen, toegangscontrole en detectiesystemen.
Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare
gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen, landbouweigendommen en veestapels.
Door de jaren heen is het bedrijf geëvolueerd van
een fabrikant in omheiningen naar een leverancier van Totaaloplossingen van Perimeter Beveiliging.
Betafence levert ook gelaste draadproducten
voor diverse industriële toepassingen.
Betafence telt meer dan 1500 medewerkers. De
onderneming heeft 8 productievestigingen in 8
landen met haar hoofdzetel in België. Verkoopskantoren zijn actief in de hele wereld.
Betafence ontwikkelt perimeteroplossingen die
specifiek zijn aangepast aan elke beveiligingsbehoefte, zoals voor hoogbeveiligde omgevingen,
infrastructuur- en transportapplicaties, sportinfrastructuur, nutsbedrijven en energiecentrales,
industriële sites en openbare plaatsen en gebouwen. Elke project wordt behandeld met onze
volle toewijding, om een optimale veiligheidsoplossing te kunnen bieden die is gebaseerd op de
unieke veiligheidsvereisten van elke project.
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Betafence = kwaliteit
Betafence investeert voortdurend in kwaliteit,
en dit in alle fasen van het productieproces.
Verschillende certificaten (ISO 9001 …) garanderen dat onze klanten steeds zeker kunnen zijn
van de hoogste kwaliteit van de systemen die
Betafence levert. Onze draai- en schuifpoorten
zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de
Europese wetgeving : CPR (Construction Product
Regulation) – «Verordening Bouwproducten»
(EU-305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in
een industriële en commerciële omgeving.
Leveringsprogramma
Het expertisedomein van Betafence is het beveiligen van : Grenzen; Energie; Veiligheid; Infrastructuur; Records; Waarde; Leefwijze.
Het assortiment omvat: Paneelafrasteringssystemen; Spijlenhekwerk; Gelaste, geknoopte of
geweven afsluitsystemen; Detectiesystemen;
Toegangscontrole met draai- en schuifpoorten
(manueel of geautomatiseerd); Speed Folding
Gates; Draaitrommels; Slagbomen; Rambestendige afrasteringen; Mobiele afrasteringen; ...
Betafence levert producten onder de volgende
merknamen:
Betafence; Nylofor; Securifor; Decofor; Bekafor;
Zenturo; Barofor; Pantanet; Fortinet; Ursus;
Plasitor; Robusta (draai- en schuifpoorten) ; Egidia
(schuifpoorten); Speed folding Gates; Draaitrommels BT4 en BT5; Secura Pulse; Bekaclip;
Quixolid; Bekafix; Bekasport; Bekasecure;
Tempofor; Motto; Razor Tape

Perimeterbeveiliging
Afsluitingen kunnen tegemoet komen aan uiteenlopende behoeften. Aan de hand van de specifieke situatie, het vereiste veiligheidsniveau en de
risicoanalyse stelt Betafence de meest geschikte
oplossing voor.
Zo onderscheidt Betafence 5 functionaliteiten :
• Afbakening (geeft aan waar de grens van het
terrein begint of eindigt);
• Ontrading (ontradende afrasteringen moeten
voorkomen dat een grenslijn wordt overschreden. Er is een fysiek obstakel dat duidelijk
maakt dat toegang enkel is voorbehouden voor
bevoegde personen.);
• Vertraging (vertragende afrasteringen verhinderen toegang waardoor ze worden beschouwd
als «veiligheidsoplossingen». Deze producten
vertragen in aanzienlijke mate toegang van onbevoegden.);
• Detectie, toegangscontrole en afschrikking (detectie Is een fysieke of virtuele barrière die de
perimeter of toegang screent op ongewenste
indringing.; Toegangscontrole: toegang tot de
site of de onderneming wordt gecontroleerd
aan de hand van draaitrommels, slagbomen,
poorten… Toegang van personen kan worden
toegestaan of ontzegd);
• Design (de afsluiting is het architecturale verlengstuk van het gebouw)
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GEBR. BODEGRAVEN BV
Atoomweg 2

Postbus 1

NL 2421 LZ Nieuwkoop

NL 2420 AA Nieuwkoop

Tel.: +31 172 52 01 10
Fax: +31 172 57 17 53
bodegraven@gb.nl • www.gb.nl

Bedrijfsgegevens
Gebr. Bodegraven BV (GB) richt zich op de bouwindustrie met verkoop, marketing, productie,
ontwikkeling en distributie van verbindingen van
metaal en kunststof. GB is een vooraanstaande
leverancier in de bouwwereld en levert dankzij
een ruime ervaring, voor elk denkbare toepassing
een passende verbinding.
De kracht van de combinatie.
Persoonlijk zakendoen vormt de basis voor succesvol samenwerken met de gehele bouwwereld.

De strategie van GB is erop gericht om verder
te groeien in de bouwwereld door een nog breder assortiment aan verbindingsmogelijkheden
te kunnen aanbieden. GB richt zich hierbij op
de vakhandel, grossiers, conceptleveranciers,
aannemers, architecten en industrieën in zowel
binnen- als buitenland. Het effect van doordachte oplossingen voor praktische problemen
staat immers met de kwaliteit van informatie van
en naar partners in de bouwwereld. Met kennis,
vertrouwen verantwoordelijkheid als bindende
factoren.

Slimme oplossingen...sterke materialen.
Bij GB vinden partners in de bouw altijd de verbinding die zij zoeken. Met meer dan 1.500 artikelen uit voorraad leverbaar, is GB in staat om
voor elke constructie een passende verbinding te
leveren. Een compleet assortiment verdeeld over
zes productgroepen:
bouwverankering, spouwverankering, houtverbindingen, tuinbeslag, klein ijzerwaren en overige
producten. Daarnaast kan GB maatwerk leveren
voor uw specifieke oplossing.

Leveringsprogramma
GB-Bouwverankering
- GB-randbeveiliging - Voor kalkzandsteenconstructielijmen en spijkeren. ABOMA+KEBOMA goedgekeurd.
Lijmplaten worden in de lintvoegen ingelijmd. Spijkerplaat wordt boven op de dragende wand aangebracht.
Bevestigen van de spijkerplaat kan met een hulsnagel
of speciale regelnagel met verzonken kop. Leverbaar in
Verzinkt bandstaal.

- Kozijnankers - Leverbaar in Sendzimir verzinkt staal en
Roestvast staal.

- Wandankers/ lijmbouwmuuranker - Leverbaar in Sendzimir verzinkt staal en Roestvast staal.

- Assortiment ankers - geschikt voor zowel lijm- als metselwerk: lijmkoppelstrippen, dilaterende wandankers, plafondveerankers en dilatatieankers.
Leverbaar in Sendzimir verzinkt staal en Roestvast staal.
- Sluitplaten - Leverbaar in Verzinkt bandstaal in bulkverpakking.

- Elementenverankering - Leverbaar in Thermisch verzinkt staal in bulkverpakking. Afmetingen en modellen
in overleg.

- Elementrubber - Toepassen in combinatie met elementankers. Verkrijgbaar voor 6 en 8 mm dikte.
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- Metalen randbekisting: de ideale bekisting voor in het
werk gestorte vloerconstructies. Leverbaar in vloerhoogtes tussen 15 cm en 35 cm. Leverbaar in Sendzimir
verzinkt staal.

GB-Spouwankers
- Prikspouwanker. Universeel toepasbaar voor gelijmde
en gemetselde buitengevels.
1. minimale voegdikte binnengevel 2,0 mm;
2. minimale voegdikte buitengevel 3,0 mm;
3. ook geschikt voor vellingblokken V-100.
Let op! Spouwbereik bij gelijmde buitengevels en vellingblokken 10 mm minder.
Maximale spouwmaat 190 +/- 15 mm.
- UNI-L spouwanker. Ankers bestemd voor gemetselde
constructies.
Maximale spouwmaat 290 +/- 15 mm.
- UNI-prefab spouwanker. Toepasbaar voor prefabbeton.
Maten of modellen prefabankers op aanvraag leverbaar. Maximale spouwmaat 180 +/-10 mm.

- Stelplaten - Voor constructieve toepassing. Verkrijgbaar
in dikten van 2 mm tot 20 mm.

- UNI-CB spouwanker. Spouwanker bestemd voor cellenbeton. Zonder voorboren rechtstreeks met behulp van
de UNI pijpsleutel in de cellenbeton draaien. Minimale
verankeringslengte in cellenbeton = 65 mm = volledige
draadlengte. Maximale spouwmaat 130 +/- 15 mm.

- Stelwiggen - Voor universele toepassingen in de bouw.
Voor het stellen van o.a. kozijnen, vloeren, regelwerk en
tegels.

- UNI-slagspouwanker met slagdraad. Spouwankers voor
geboorde constructies. Toegepast in combinatie met
GB-nylon pluggen. Pluggen alleen gebruiken bij achteraf montage isolatiemateriaal. Maximale spouwmaat 290
+/- 15 mm.
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- UNI-boorspouwanker met houtdraad. Spouwankers
voor geboorde constructies. Eveneens toegepast in
combinatie met GB-nylon kraagpluggen. Maximale
spouwmaat 290 +/- 15 mm.

- Kozijnstelbeugel - Snel eenvoudig variabel verstelbaar.
Direct waterpas, corrosiebestendig. Voorkomt doorzakken van puien. Wordt compleet inclusief slotbouten
geleverd. Leverbaar in Thermisch verzinkt en Verzinkt
bandstaal.

- Kopgevelanker met houtdraad. Voor geboorde constructies. Toepassen in combinatie met GB-nylon kraagpluggen. Maximale spouwmaat 140 +/- 10 mm.

- Kozijnhoeken (met ril) - Leverbaar in diverse maten, in
Sendzimir verzinkt staal en Roestvast staal.

- UNI-FLEX-plug voor een strakke en snelle bevestiging
van harde en zachte isolatiematerialen; sterke verbinding en behoud van isolatiewaarde. Hoogwaardig
kunststof in combinatie met kwaliteitsproduct Uni-slagspouwanker.

- HL-hoek en zware hoekankers – Leverbaar in diverse
maten, in Sendzimir- en Thermisch verzinkt staal. Voor
het dragen van zware kozijnen/elementen.

GB-Houtverbindingen

GB Tuinbeslag

- Raveeldrager zwaar - standaard leverbaar voor een
maximale houtmaat 100 x 230 mm. Andere houtmaten
op aanvraag leverbaar. Uitvoering: Sendzimir verzinkt.

- Tuindeursluiting met neus - Geschikt voor deurdikte
23-50 mm. Uitvoering: Geel gepassiveerd.

- Balkdragers met lange en korte lip en zonder lip. GBS-LL
en GBS-KL en GBS-ZL – Maximale houtmaat 100 x
250 mm. Bevestigingsmiddelen in rugplaat zijvleugels
en bovenlip aanbrengen voor optimaal gebruik. Uitvoering: Sendzimir verzinkt.

- Heksluiting met pen - Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt.

- Balkdragers dubbel.GBS-DB - Maximale houtmaat
100 x 250 mm. Bevestigingsmiddelen in rugplaat zijvleugels en bovenlip aanbrengen voor optimaal gebruik.
Uitvoering: Sendzimir verzinkt.

- Grondgrendel met oploopplaat. Uitvoering: Geel gepassiveerd.

- Raveeldrager met strip. - Maximale houtmaat
75 x 200 mm. Uitvoering: Sendzimir verzinkt.

- Garagedeurhengen, warenhuishengen, tussenstuk T
voor garagedeuren. Uitvoering: Thermisch verzinkt.

- Lichte balkdragers - Gripankers in diverse uitvoeringen.
Uitvoering: Sendzimir verzinkt.

- Hengen - Ook leverbaar met punt en met bocht. Uitvoeringen: Thermisch verzinkt, Elektrolytisch verzinkt en
Geel gepassiveerd.

- Lichte balkdragers - Regeldragers. maximale houtbreedte 63 mm. Uitvoering: Sendzimir verzinkt.

- Kruishengen - Te verkrijgen in lichte en zware uitvoering: Geel gepassiveerd, Elektrolytisch verzinkt en Galvan.

- Lichte balkdragers - Trussclip horizontaal en verticaal.
Maximale houtbreedte 75 mm.
Uitvoering: Sendzimir verzinkt staal.

- Schuiven en grendels - ruim assortiment schuiven en
grendels leverbaar. Uitvoeringen: Thermisch verzinkt,
Elektrolytisch verzinkt en Geel gepassiveerd.

- Gordinglassen - Maximale houtmaat 100 x 250 mm.
Uitvoering: Sendzimir verzinkt en Roestvast staal.

- Dakverankeringen F-anker - Ter verankering van muurplaten op vloeren. Leverbaar voor houtbreedte 71 en
75mm. Uitvoering: Thermisch verzinkt staal.

Dienstverlening
Snelheid in Service.
De toegevoegde waarde van GB begint bij de informatie naar de markt: een
overzichtelijk leveringsprogramma met alle productgroepen, Bouwoplossingen voor de aannemer, GB-Techniek voor de architect en constructeur en
diverse productfolders. Tevens kunnen onze partners rekenen op een uitgebreide technische ondersteuning zowel telefonisch als op de bouwplaats.
Daarnaast levert GB uit voorraad via de vakhandel, grossiers en conceptleveranciers in Nederland en West-Europa.
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GEBR. BODEGRAVEN BV
Atoomweg 2

Postbus 1

NL 2421 LZ Nieuwkoop

NL 2420 AA Nieuwkoop

Tel.: +31 172 52 01 10
Fax: +31 172 57 17 53
bodegraven@gb.nl • www.gb.nl

GB - VERBINDINGEN VOOR DE BOUW

GB-spouwverankering

GB-bouwverankering

GB-houtverbindingen

GB-tuinbeslag

VERBINDINGEN VOOR DE BOUW
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Verkoop via de vakhandel.
Vraag naar de GB-producten
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Tabel 1 Ankers met toepassingswijze
Vorm en afmetingen
Systeem
Metselen
Lijmen

minimale voegdikte
of gat diameter

type anker

hechting in
buitenblad

binnenblad

doorsnede
in mm

voor spouw
breedte
in mm

materiaal

8 mm

UNI-L-spouwanker

golf

90°

ø 3,6, ø 5

40-290

8 mm

L-vorm spouwankers

glad

90°

ø 3 en ø 4

70-275

VD, A2 en A4
A4

2 mm

PRIK-spouwanker

golf

plat

13 x 0,5/ø 4

85-175

A2 en A4
A4

2 mm

UNI lijm-spouwanker

golf

golf

6 x 1/ ø 5

130-160

6 mm

UNI-CB spouwanker

golf

GB-kraagplug nylon

ø 4,2

130-145

2

Prefab-beton

6 mm

UNI prefab-spouwanker

golf

90°

ø 3,6 en ø 4

110-190

VD en A4

Boren

6 mm

UNI-slagspouwanker

golf

GB-kraagplug nylon

ø 4 en ø 5

35-305

VD, A2 en A4

6 mm

Slagspouwanker

glad

GB-kraagplug nylon

ø 3 en ø 4

5-225

A4

6 mm

UNI-boorspouwanker

golf

GB-kraagplug nylon

ø4

35-205

VD, A2 en A4

90°

GB-kraagplug nylon

ø4

15-150

VD en A2

haak

ø6

VD en A2

Kozijnen

Wanden

6 mm

Kopgevelanker

10 mm

Kozijnanker

2 mm

Lijmkozijnanker

plat

1,25

SV en A4

2 mm

Wandanker

1 of 2 platte delen

60 x 1,25

SV en A4

2 mm

Kozijn-/wandanker

1 plat deel

22 x 0,7

Hoek div. afm. met en zonder ril

Bout of klisjesnagel

SV
SV, TV, A2 en A4

2 mm

Lijmkoppelstrip

plat

22 x 0,75

SV, A2 en A4

2 mm

Wandanker dilaterend

1 of 2 platte delen

1,25 mm

SV en A4

2 mm

Wandanker star

1 of 2 platte delen

1,25 mm

SV en A4

2 mm

Lijm-bouwmuuranker dil.

1 of 2 platte delen

22 x 1,25

SV en A4

2 mm

Lijm-bouwmuuranker star

1 of 2 platte delen

22 x 1,25

SV en A4

2 mm

Dilatatieanker

plat

22 x 0,7

SV en A4
VD en A2

8 mm

Glijanker

mof ø 8

ø6

2 mm

Veeranker

plat

22 x 0,7

SV en A4

Muurplaatanker

haak of plat

M 1,25

EV en VD

Daken

staal ø 6

Daken

F-anker

Spreidpluggen

80 x 8

TV

Daken+vloeren

Balkdrager GBS

bevest.midd.

1,5

SV

Daken+vloeren

Raveeldrager zwaar

bevest.midd.

2

SV

Lichte constr.

Raveeldrager met strip

bevest.midd.

1

SV

Lichte constr.

Lichte balkdrager

bevest.midd.

1/1,25

SV

* voor isolatie verankering zie ‘’GB Leveringsprogramma 2007’’ of www.gb.nl

Korte beschrijving
GB-bouwverankering voor zowel gemetselde als
gelijmde voegen. Voor verankeren van spouwconstructies, stootvoegen en kozijnen in buitenen binnenmuren en het verankeren van dakconstructies. Waar mogelijk zijn de GB-producten
voorzien van het merk GB.
Algemene intrinsieke kenmerken
Samenstelling:
verschillende standaardmodellen en kwaliteiten
voor diverse toepassingen.
Types:
- te onderscheiden naar toepassing:
Spouwankers
- Metselen: UNI-L; Prik
- Lijmen: PRIK
- Boren: UNI-boor (houtdraad), UNI-slag (slagdraad)
- Houtskeletbouw: UNI-boor (houtdraad)
- Klemringen: LIPCLIP met vochtafvoer, UNI-clip,
BONI-S en Kombiclip
- Montagehulpstukken: UNI-pijpsleutel (UNIboor)
UNI-slagpijp (UNI-slag)
Indraaihulpstuk (kozijnanker)
- Pluggen: GB Kraagplug 6 x 40 - UNI-Flexplug
Kozijnankers
- Metselen: Kozijnanker met haak en houtdraad
- Montage: Hoek 40 x 60 / 50 x 90 / 40 x 100 / 90
x 90 ook met ril, kozijnstelbeugel, heavy load
- Lijmen: Lijmkozijnanker; Wandanker star
Hulpmateriaal: leuninganker – randbekistingsanker
Bouwverankering
- Muuraansluitingen: Wandanker dilaterend
Wandanker star
Lijmbouwmuuranker dilaterend en star

- Plafondaansluitingen: Wandanker dilaterend,
Gipsveeranker
- Stootvoegkoppelingen: Lijmkoppelstrip
Dilatatieanker, glijanker
- Muurankers: Muurplaatanker met haak of plaat
centrisch of
excentrisch
Lijmmuurplaatanker, Volgplaat
Vloerkoppeling: kanaalplaatanker
Houtverbindingen
- Daken en vloeren: Balkdrager GBS-LL, GBS-KL
en GBS-ZL
Raveeldrager zwaar, Raveeldrager z. strip en
F-anker
- Lichte constructies: Raveeldrager met strip
Bevestigingsmiddelen voor houtverbindingen
- Hout/hout: Grip-ankernagel 32 x 3.8, Ankernagel 60 x 3.8
- Steen/hout: Spreidplug SLM 8N/95 (kantplank
d = 40)
- Beton en kalkzandsteen: Spreidplug SLM 8N/55
Z1-klisjesnagel 40 x 4.5 (gehard)

Rekenwaarde: van de meeste producten zijn karakteristieke sterktemeetwaarden, van onafhankelijke instanties, bekend en beschreven in het
boek ‘’GB-techniek’’ en op www.gb.nl.
Prestaties bij brand
Gedrag bij brand: ingepakt zijn de stalen producten 90 minuten brandbestendig.
Interacties tussen stoffen
Bestandheid tegen corrosie: afhankelijk van de
gekozen kwaliteit. In het boek ‘’GB-techniek’’
wordt de bestandheid in jaren, van alle materialen, per milieu gegeven.
Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
Verankering van de samenstellende delen van
spouwmuren inclusief kozijnen, vloer- en binnenwandaansluitingen,
stootvoegkoppeling
zonder vertanden, verankeringen voor muurplaten en gordingen in woning- en utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie.
Toepassing, economisch: verankeren in verlijmde
constructies en montage van gordingen werken
arbeid- en materiaalbesparend t.o.v. traditionele methoden. Juiste afmetingen gebruiken
alsmede GB grip-ankernagels en/of GB-spreidpluggen.
Toepassingsvoorschriften: voldoet aan Bouwbesluit, TGB’s Steen en Hout, voorschriften
van Centrum Hout + VHC. Zie ook handboek
GB-techniek.
Randvoorwaarden, eisen in verband met
opbouw
Verwerkingsvoorschriften worden gegeven in het
boek ‘’GB-techniek’’ en voldoen aan de landelijke
voorschriften en richtlijnen.

Vorm, afmetingen, gewicht
Vorm: Zie illustraties.
Afmetingen: Zie tabel 1. Afwijkende maten en/of
modellen mogelijk.

Economische, commercieële randvoorwaarden
Prijzen: volgens handel en fabrikant.
Leveringsvoorwaarden: verkoopvoorwaarden van
Federatie van Metaal- en Electrotechnische Instantie (FME-Nederland).
Levering: via de ijzerwarengroothandel.
Leveringstijd: Standaard uit voorraad van de handel of fabrikant, niet-standaard in overleg.
Leveringsgebied: binnen- en buitenland.
Technische service: vanuit de fabriek en in het
handboek ‘’GB-techniek’’.
Uitgebreide documentatie van volledige programma van 1500 producten en beproevingsrapporten op aanvraag, tevens via internet.

Mechanische prestaties
Productsterkte: Belasting afhankelijk van bevestigingsmethoden en verder volgens normen en
voorschriften.

Verdere documentatie
Referenties
Adressen volgens opgave ijzerwarengroothandel
en fabrikant. Zie ook www.gb.nl.

Materiaal: zie tabel 1: Ankers met toepassingswijze.
A2: Roestvast staal AlSl-304 Werkstoffnr. 1.4301
A4: Roestvast staal AISI-316 Werkstoffnr. 1.4401
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BURGERHOUT BV
Dr. A.F. Philipsweg 41
NL 9400 AB Assen
Tel.: 0031 (0)592 34 30 43
Fax: 0031 (0)592 34 08 25
info@burgerhout.nl • www.burgerhout.nl

Bedrijfsgegevens
Burgerhout maakt deel uit van de internationale
M&G Group, met elf vestigingen wereldwijd.
Gegarandeerde kwaliteit
Burgerhout, al ruim twee decennia in het bezit
van een ISO 9001 certificering, combineert krachtige oplossingen op alle fronten met uitmuntende
kwaliteit. Naast QA en KOMO voert Burgerhout
óók CE op alle rookgasafvoerproducten, inclusief kunststof. Klanttevredenheidsonderzoeken
bevestigen jaarlijks dat de Burgerhout-oplossingen voldoen aan de hoogste verwachtingen. De
gemotiveerde en deskundige medewerkers hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Meer dan tienduizend producten
Met speciale, vaak zelf ontwikkelde machines
bewerkt Burgerhout materialen tot producten
van topkwaliteit. De vraag naar de kwaliteitsproducten van Burgerhout groeit dan ook snel.
Vanuit de ultramoderne productiefaciliteiten
vinden meer dan tienduizend verschillende producten in aluminium, RVS of kunststof hun weg
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naar markten in Europa. Burgerhout is specialist
in systemen voor rookgasafvoer en ventilatie en
is bijvoorbeeld ook een vertrouwd leverancier
van vormstukken uit plaatstaal, kunststof en
aluminium. CNC-gestuurde machines bewerken
verschillende materialen tot functionele, fraaie
behuizingen voor elektronische systemen, verwarmingstoestellen en boilers. Zelfs kunststof
producten worden in eigen huis vervaardigd.
Burgerhout beschikt onder meer over geavanceerde spuitgietmachines die met uiterste precisie kunststof elementen vervaardigen.
Krachtige oplossingen
Burgerhout beschikt over unieke testfaciliteiten.
Met behulp van verschillende testmethoden kan
bijvoorbeeld voor elke ketel een rookgasafvoer
‘op maat’ worden ontworpen. In een nauwkeurig
geijkte windtunnel wordt de recirculatie van verbrandingslucht in de luchttoevoer vastgesteld.
Ook drukverschillen onder verschillende windinvalshoeken en windkrachten kunnen exact worden gemeten, evenals de weerstand van rookgasafvoer- en luchttoevoersystemen. Met behulp

van een beregeningsinstallatie wordt vastgesteld
of uitmondingen bij verschillende windrichtingen
vrij blijven van regeninslag. En in een speciale
vrieskamer met temperaturen onder 20°C worden uitmondingen ontwikkeld die ook in de praktijk vrij blijven van ijsvorming.
M&G Group
De M&G Group is marktleider op het gebied van
ontwikkeling en fabricage van rookgasafvoer,
luchttoevoer en luchtdistributie. De activiteiten
van de groep zijn gebaseerd op R&D, innovatie
en op maat gemaakt oplossingen voor klanten
over de hele wereld.
Als partner van vooraanstaande ketelfabrikanten
dragen de bedrijven binnen de M&G Group bij
aan een kostenefficiënte manier van het oplossen van vraagstukken over rookgasoplossingen
in en om de cv-ketel. Een compleet assortiment
van aluminium, roestvast staal, en kunststof (PP)
producten is ontwikkeld door hoogopgeleide
ingenieurs en worden geproduceerd binnen de
moderne productielocaties van de M&G Group.
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CEMBRIT NV/SA
Kontichsesteenweg 50
2630 Aartselaar
Tel : 03 292 30 15
Fax : 03 294 48 70
info@cembrit.be www.cembrit.be

Bedrijfsgegevens
Cembrit is één van Europa´s vooraanstaande
ontwikkelaars en fabrikanten van vezelcementproducten voor dak, gevel en interieur. Deze
vezelcementproducten behoren tot de ecologische bouwmaterialen en worden toegepast in
vrijwel alle soorten gebouwen: van woonhuizen,
appartementencomplexen en openbare gebouwen tot aan vakantiewoningen, maneges, stallen en industriële gebouwen. Zowel nieuwbouw
als renovatie. Cembrit’s hoogwaardige gamma
bouwmaterialen wordt vervaardigd in moderne
Europese fabrieken. Cembrit neemt een leidende
rol in de ontwikkeling van de vezelcement sector
en breidt het assortiment, klantenondersteuning
en diensten uit op een continue basis. Met meer
dan 1200 medewerkers telt het moederbedrijf,
Cembrit Holding A/S, heel wat dochterondernemingen in 15 Europese landen.
Leveringsprogramma
DAK
Dolmen is een gamma hoogwaardige leien met
glad oppervlak en rechte boorden. Verkrijgbaar
in diverse formaten die toelaten om alle daktypes te bedekken. Dankzij hun piekfijne afwerking
geven deze leien absoluut een meerwaarde aan
zowel moderne als klassieke woningen. Dolmen
leien worden geproduceerd volgens de hoogste
Europese normen en zijn licht van gewicht, duurzaam, gemakkelijk te hanteren en te installeren.
Bravan leien zijn bijna niet te onderscheiden van
natuurlijke leisteen. Het aantrekkelijke gestructureerde oppervlak en de gebroken randen maken
het een ideale oplossing voor situaties waar een
traditionele uitstraling belangrijk is. Bravan leien
worden geproduceerd volgens de hoogste Europese normen en zijn licht van gewicht, gemakkelijk te hanteren en te installeren, duurzaam en
een economisch alternatief voor natuurlijke dakbedekking!
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Cemfort B65 vezelcement golfplaten worden
gebruikt voor een breed scala aan toepassingen : agrarische gebouwen, bedrijfscomplexen
of in de woningbouw. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt de golfplaten veelzijdig
inzetbaar. De unieke mix van natuurlijke grondstoffen maken Cembrit golfplaten zeer sterk en
duurzaam, waterafstotend en vochtbestendig,
lichtgewicht, eenvoudig en snel te monteren en
vooral onderhoudsarm.
GEVELPLATEN
URBANNATURE – True heeft de natuurlijke
kleurschakeringen en variaties van een door-endoor gekleurde vezelcementplaat. De speciale
semi-transparante coating op de vezelcement
geeft de plaat een klassieke expressie, maar met
authentieke diepte in de kleuren. Leverbaar in 7
speciaal geselecteerde kleuren.
URBANNATURE – Zenit door-en-door gekleurd
gevelpaneel met dekkende acrylcoating in
natuurlijke kleuren met een intense glans.
De unieke combinatie van een in de massa
gekleurde basisplaat met een ondoorzichtige
coating zorgt voor een glad en duurzaam oppervlak. Verkrijgbaar in 16 natuurlijke, maar intense
kleuren.
URBANNATURE – Metro, klassiek grijze vezelcement gevelpanelen voorzien van een dekkende
acrylcoating op waterbasis met een zijdematte
glans. Metro is in 26 expressieve kleuren beschikbaar.
PLANATURAL, door-en-door gekleurde natuurgevelplaten zijn gekruid met de kracht van de
natuur. PLANATURAL Natuurgevelplaten hebben
de uitstraling van beton, maar zijn daarentegen
lichtgewicht. Het oppervlak is vlak geschuurd
wat de gevel een zachte uitdrukking geeft en
gehydrofobeerd waardoor de plaat geen water
opzuigt en vuilafstotend is. Beschikbaar in 11 verfijnde kleuren.

RAW gaat terug naar de basis: onbehandeld
vezelcement waarbij de authentieke verschijning
van ruw vezelcement tot zijn recht komt. Cembrit RAW wordt gekenmerkt door zijn robuustheid en eenvoud in verwerking. Het materiaal, al
jarenlang gebruikt in de Scandinavische landen,
is uitermate goed bestand tegen allerlei weersomstandigheden.
Hardieplank®, gevelbekleding die de natuurlijke
schoonheid van hout combineert met de duurzaamheid van de nieuwste generatie vezelcement. De planken kunnen horizontaal, verticaal
of licht gebogen geïnstalleerd worden en bieden
hierdoor een grote mate van vrijheid van ontwerp. HardiePlank® Cedar heeft een brede range
aan planktexturen waardoor de gevel een echte
houtuitstraling krijgt.
BOUWPLATEN
Multi Force functionele bouwplaat is de ideale
duurzame oplossing voor lichte wanden en plafonds die bestand moeten zijn tegen uitzonderlijk
gebruik. Ze zijn gemaakt van cement en kalk, versterkt met speciaal geselecteerde vezels. Ze hebben een oppervlak dat bestand is tegen gebruik
onder zware omstandigheden, zijn eenvoudig
te schilderen of anders af te werken, makkelijk
in onderhoud en eenvoudig schoon te maken.
Deze functionele bouwplaten zijn geluidabsorberend, brandvertragend, en rot- en schimmelbestendig.
Cetris cementgebonden houtvezelplaat is een
hoogwaardig plaatmateriaal, dat de sterkte van
cement met de flexibiliteit van hout combineert.
Hierdoor kunnen de platen uitstekend toegepast
worden daar waar tegelijkertijd vochtbestendigheid, brand- en geluidwerendheid, sterkte en
weersbestendigheid gevraagd worden : in de
gevelbouw, elementbouw, houtskeletbouw, verloren bekistingen en diverse agrarische toepassingen.
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COILLTE PANEL PRODUCTS
Boven de wolfskuil 3B10
NL 6049 LX Roermond
Tel.: +31 475 399 740
Fax: +31 475 310 271
frank.leijendeckers@coillte.com • www.coillte.com

Bedrijfsgegevens
Zowel Medite Europe als Smartply Europe maken
deel uit van het Ierse moederconcern Coillte.
Samen vormen deze bedrijven de divisie Coillte
Panel Products. Coillte is opgericht in 1989 en
is eigenaar van alle staatsbossen in Ierland, wat
overeenkomt met 8% van het totale Ierse landoppervlakte.
Coillte Panel Products heeft veel expertise in huis
op het gebied van het ontwikkelen en produceren van houtachtige plaatmaterialen en specials
met een bijzondere toegevoegde waarde. Beide
productiebedrijven worden ondersteund door
het grootste bos- en houtbewerkingsbedrijf in
Ierland, Coillte.
De Coillte Group is goed voor een jaaromzet van
ruim 213 miljoen euro en heeft ca. 1.250 werknemers in dienst, verspreid over 3 landen. Het is
een van de grootste producenten van Europa van
een zeer gevarieerd aanbod hout en houtproducten, inclusief de plaatmaterialen Medite MDF en
Smartply OSB.
Leveringsprogramma
Medite Europe en Smartply Europe vormen
samen de Coillte divisie Panel Products. Deze
divisie bestaat uit de Medite MDF en Smartply
OSB fabrieken in respectievelijk het Ierse Clonmel en Waterford en de marketingkantoren in
Engeland en Nederland.
Het leveringsprogramma omvat een aantal
topmerken:
Medite MDF:
- Medite Premier, de standaard voor de 21ste
eeuw
- Medite Plus, een MDF voor poedercoating en
diepfreeswerk
- Medite MR, een vochtbestendig verlijmde MDF
voor binnentoepassing
- Medite FR, een MDF met een lage bijdrage tot
brandvoortplanting
- Medite Exterior, een watervast verlijmd MDF
voor buitentoepassing
- Medite Ecologique, een MDF zonder toegevoegde formalde-hyde
- Medite FQ, een MDF als draagplaat voor harde
vloerbedekkingen
- Medite Ultralite, lichtgewicht MDF waarmee
toch de vlakheid en stabiliteit van gewoon MDF
wordt behouden.
Smartply OSB:
- Smartply OSB 2 met rechtkant of met tand en
groef
- Smartply OSB 3 met rechtkant of met tand en
groef.
- Smartply SiteProtect OSB met rechtkant.
- Smartply Toughply - dubbelzijdig gecoate,
duurzame OSB3 plaat.
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Toepassingsgebieden:
Voor nadere productspecificaties en toepassingsvoorbeelden wordt verwezen naar de
diverse productbrochures en de websites
www.medite-europe.com en www.smartply.com
De toepassingsmogelijkheden van Medite MDF
zijn o.a.:
- Meubelindustrie: o.a. woonkamer, slaapkamer,
badkamer, kantoren, theaters, bioscopen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
- Interieurbouw: o.a. inrichtingen, betimmeringen, renovatie, plafonds, deuren, wanden en
wandbekledingen, trappen, vloeren, parketvloeren, lijstwerk, enz.
- Buitentoepassingen: o.a. kozijnpanelen, deurpanelen, reclameborden, tuinmeubelen, speeltuintoestellen, 3D-belettering, verkeersborden, enz
Ook de toepassingsmogelijkheden van Smartply
OSB zijn legio: schuttingen, boeiboorden, verkeersborden, bekistingen, meubels, pallet deksels, mallen, enz.
De toepassingsmogelijkheden van Smartply SiteProtect OSB:

- als tijdelijke afzettingen van bouwplaatsen,
schuttingen, ...
- voor het aftimmeren van schuren, loodsen, industriehallen, ...
Afmetingen
Voor een actueel overzicht van beschikbare afmetingen wordt verwezen naar de productbrochures
en de websites van Medite en Smartply.
FSC- en CE - label
De Coillte group voert wereldwijd een vooruitstrevend beleid op milieugebied en zet zich
actief in voor duurzaam bosbeheer. Het houtconcern bezit 445.000 ha bos in Ierland. In
dit bosareaal staat duurzaam bosbeheer met
behoud van de natuurlijke reserves centraal.
Het beleid vormt een weerslag van een gezamenlijke inspanning om de gestelde doelen in
duurzaam bosbeheer te halen en daardoor het
vertrouwen bij de afnemers te winnen. Coillte
Panel Products levert al haar Medite MDF en
Smartply OSB met een FSC-certificaat. Conform
de norm EN 13986:2002 worden de relevante
Medite MDF en Smartply OSB voorzien van het
CE-merkteken.
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COMAP BENELUX NV/SA
Alsembergsesteenweg 454
BE 1653 Dworp
Tel.: 02 371 01 61
Fax: 02 378 23 39
info@comap.be • www.comap.be

Bedrijfsgegevens
COMAP is, als onderdeel van de industriële
groep Aalberts Industries, toonaangevend
fabrikant van: radiatorventielen, complete leidingsystemen voor verwarmings-, sanitaire en
binnenhuisgasinstallaties (Nederland), vloerverwarmingssystemen, diverse soorten fittingen en
grote afsluiters.
Het COMAP Benelux-filiaal staat in voor de lokale
commercialisatie en technische ondersteuning in
de BENELUX. In nauwe samenwerking met de
professionele groothandel en installateur kennen
de COMAP-producten al meer dan 50 jaar hun
afzet op de BENELUX markt.
Doel van COMAP is via haar dagelijkse contacten en praktijkervaringen in een volledig aanbod
aan producten en systemen te voorzien die het
comfort, het gebruik en het energieverbruik voor
zowel installateur als eindgebruiker aanzienlijk
verbeteren.
Comap: de referentie voor totaaloplossingen
COMAP beschikt, als gespecialiseerd fabrikant
in verwarming en sanitair, over de juiste deskundigheid en ervaring om de installateur niet alleen
technische producten, maar ook totaaloplossingen aan te bieden.
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Leveringsprogramma
• De totaalsystemen: Biofloor en SKINsystem
De montageklare oplossingen, zoals SKINsystem voor de waterdistributie van sanitair en
verwarming en Biofloor voor vloerverwarming
en –koeling, combineren de juiste producten
uit het ruime Comap-assortiment. De perfecte
toepasbaarheid, met andere producten uit de
installatie, maken deze systemen uniek op de
markt.
• Verwarming: SAR
COMAP heeft een uitgebreid productenpallet
voor verwarmings-installaties: handbediende
kranen, thermostaatkranen, voet-ventielen en
één- of tweepijpsonderblokken, aangevuld met
dynamische regelventielen zorgende voor een
optimale hydraulische balans, een must voor
een comfortabele en energiezuinige installatie.
Daarnaast maken strangregelventielen en thermostaten, al of niet met tijdschakeling voor de
thermische regeling, het aanbod volledig.

• Waterkwaliteit, veiligheid en controle
COMAP ontwerpt en produceert anti-kalktoestellen, water-behandelingstoestellen tegen
slechte smaak en bacteriële en chemische vervuiling en beschikt tevens over een uitgebreid
productenaanbod van groot kraanwerk voor
het regelen of afsluiten van het waterdebiet.

• Aansluitkoppelingen: Sudo
COMAP beschikt over een zeer ruim aanbod
aansluittechnieken: soldeer-, knel-, pers- en
steekfittingen. Dit aanbod dekt alle toepassingen van buistechnieken die op de markt beschikbaar zijn: koper, kunststof, staal en kunststof met aluminium kern.
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COMPANERO
PB 43030
NL 3540 AA Utrecht
Tel.: +31 30 233 31 19
info@companero.nl
www.companero.nl

Bedrijfsgegevens
Compañero® is specialist in loopvlakstructuur,
ofwel antislipstructuur in prefab beton elementen
zoals galerijplaten, bordessen, trappen, balkons en
diverse andere beloopbare betonnen elementen.
Prefab betonelementen:
galerijplaten, bordessen, trappen en balkons
Prefab beton elementen worden gemaakt in
fabrieken en/of bedrijfshallen en daarna getransporteerd naar de betreffende bouwplaats. Deze
beton elementen worden gemaakt met behulp
van houten, stalen of kunststof mallen.
Innovatief:
een dunne mat om in de mal te plakken
Door gebruik te maken van een nieuwe techniek,
kunnen wij een dunne structuurmat (ongeveer

PRODUCTENREGISTER

2 mm) leveren van 2 of 3 meter breed op de rol
(standaard lengte 50 meter). De mat met synthetische achterkant is eenvoudig te plakken in houten, stalen of kunststof mallen. De mat is bekend
bij de Belgische en Nederlandse prefab betonverwerkende bedrijven, die gespecialiseerd zijn
in galerijplaten, bordessen, trappen en balkons
Loopvlakstructuren
GIAN® loopvlakstructuur - de innovatieve structuurmat van Compañero®. Bij de Belgische en
Nederlandse prefab betonbedrijven zijn deze
structuurmatten bekend.
Momenteel zijn er de volgende structuren:
- GIAN® 1 groot: ruit (35 x 14 mm)
2 en 3 meter breed;
- GIAN® 2: zandstraalstructuur
2 en 3 meter breed;
MERKEN

Balkons, prefabsystemen, beton

- GIAN® 2S: vierkant met zandstraalstructuur
(12 x 12 mm) 2 en 3 meter breed;
- GIAN® 3 rib: heavy duty structuur (35 mm)
1,25 meter breed;
- GIAN® 4: steenslag 2 meter breed;
- GIAN® 5 plus: kleine piramide/bol
2 meter breed;
- GIAN® 6: gedrukt geweven (9 x 2,5 mm)
2 en 3 meter breed;
- GIAN® 7: noppen met zandstraalstructuur
(29 mm) 2 en 3 meter breed;
- GIAN® 8: rib met zandstraalstructuur (20 mm)
2 meter breed;
- GIAN® 9: achtkant zandstraalstructuur,
2 meter breed;
- GIAN® 10: gematteerd glad, t.b.v. interieur
toepassingen 2 en 3 meter breed;

BB/SfB
23.7)Af2

Bekistingsmaterieel, stempels/stutten

(B2d)

Bekistingsmaterieel, structuurgevend

(B2d)
Gian

Bekistingsmaterieel, systemen
Loopvloeren, systemen, alg., antislip
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(B2d)
(23.7)Aa(J5)
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DEJOND NV
Terbekehofdreef 55-59
BE 2610 Wilrijk
Tel.: 03 820 34 11
Fax: 03 820 35 11
info@be.dejond.com • www.forster-unico.be

Bedrijfsgegevens
Al bijna 50 jaar levert Dejond de profielsystemen
van Forster in staal of inox voor de constructie
van beglaasde ramen, deuren, gevel- en glasdakconstructies al dan niet kogelwerend, inbraakwerend, akoestisch, explosiewerend, brandwerend
(met Benor- ATG goedkeuring) en met of zonder
thermische onderbreking.

Forster Unico - een nieuw thermisch geïsoleerd
profielsysteem in staal of inox.
Forster Unico® is een volledig nieuw en vooruitstrevend systeem van thermisch geïsoleerde profielen in staal en inox voor beglaasde deuren,
ramen en vaste kaders.

PRODUCTENREGISTER
Binnendeuren, systemen, alg., brandwerend
Binnendeuren, systemen, alg., Rf 1/2 h met BOSEC certificatie

De profielen worden volledig uit (roestvrij) staal
samengesteld, zonder synthetische milieu-onvriendelijke isolator, dus 100% recycleerbaar.
Door haar unieke structurele opbouw beantwoordt deze technologie aan de hoogste technische en bouwfysische eisen.

MERKEN

BB/SfB

Forster

(32.5)Aa(K3)

Forster Fuego

(32.5)Aa(K3)

Binneninrichtingen, winkels

Sofabel

(7-)Aa(T134)

Dakranden, profielen, alg.

Edaroof

(47)Xa

SFS

(41.9)Xt6

Forster Thermfix

(21.4)Aa

Speedframe

(76.1)Aa

Gevelafwerkingen, bevestigingsmiddelen/alg.
Gordijngevels, systemen, alg.
Magazijnen/archieven, inrichtingen
Merknaam voor diverse producten

Tubtara

(Z)

Ramen/deuren, dorpels, alg.

Edasill

(31.9)Xa

Ramen/deuren, glaslatten

Edaclip

(39)Xt6

Ramen/deuren, profielen, alg.

Forster

(31.3)Ha

Ramen/deuren, profielen, RVS

Forster

(31.3)Hh3

Ramen/deuren, profielen, staal

Forster

(31.3)Hh2

Ramen/deuren, systemen, alg.

Forster

(31.3)Aa

Ramen/deuren, systemen, alg., brandwerend

Forster

(31.3)Aa(K3)

Ramen/deuren, systemen, alg., inbraakwerend

Forster

(31.3)Aa(L42)

Ramen/deuren, systemen, alg., kogelwerend

Forster

31.3)Aa(L42)

Ramen/deuren, systemen, RVS

Forster

(31.3)Ah3

Ramen/deuren, systemen, staal

Forster

(31.3)Ah2

Ramen/deuren, systemen, staal, inbraakwerend

Forster

(31.3)Ah2(L42)
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EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK
Veldrijk 2
BE 8530 Harelbeke
Tel.: 056 22 49 78
Fax: 056 22 58 79
bouwtechniek@benelux.emco.de • www.emco.bau.com

Bedrijfsgegevens
Emco Bouwtechniek is marktleider op het gebied
van vuilvang-systemen en schoonloopzones voor
entrees, inkomhallen, zowel in de privésector
als de utiliteitsbouw, en heeft een groot marktaandeel bij zwembadroosters en hygiënematten
voor zwembaden.
Met uiterst moderne machines produceren wij
tapijtmatten op maat en grotere schoonloopzones met reinigende eigenschappen.
Schoonloopsystemen - Entreematten
Het 3-zone-schoonloopsysteem is een bewezen
combinatie voor het effectief verwijderen van
vuil. Het systeem is aanpasbaar voor alle condities in elk type gebouw.
Winkelcentra, scholen, openbare gebouwen
en alle andere gebouwen met veel bezoekers
komen in aanmerking voor dit systeem.
Het 3-zone-schoonloopsysteem vermindert
schoonmaakkosten, beschermt vloerafdekkingen
en beschermt het interieur. Het systeem beschikt
over anti-slip eigenschappen waardoor ongelukken voorkomen worden.
Zone 1 - emco entreematsystemen voor grof vuil
De exceptionele reinigende kracht van het emco
entreematsysteem is gewaarborgd door de functionele modules die geïntegreerd zijn op aluminium profielen. Rubberinlages of cassetteborstels

PRODUCTENREGISTER
Hygiënematten

zijn effectief tegen het verwijderen van grof vuil
in de eerste zone van het 3-zone-schoonloopsysteem. Deze zijn robuust, weerbestendig en
kunnen zowel binnen als onbeschermd buiten
gebruikt worden. De materialen zijn gegarandeerd antislip en brandwerend. Het systeem
wordt geconfigureerd aan de hand van lokale
specifieke eisen. De grote verscheidenheid in
verschillende type matten, verschillende constructies en materiaal diktes maken een op maat
gemaakte oplossing mogelijk. De systemen kunnen zelfs geconfigureerd worden om extreme
gewichten van heftrucks en vrachtwagens te
weerstaan.
Zone 2 - emco entreematsystemen voor fijn vuil
De entreemat met grove geribbelde vezels geïntegreerd op aluminium profielen is ideaal voor de
verwijdering van fijn vuil in de tweede zone van
het 3-zone-schoonloopsysteem.
Het robuuste weerbestendig materiaal is gecertificeerd onder kwalificatie R11 van DIN 51130.
Het kan zowel binnen als overdekt buiten worden
gebruikt. In omgevingen die voor vuil vatbaar
zijn, kunnen verschillende combinaties de oplossing bieden.
Dankzij een grote verscheidenheid aan type
entreematten (een keuze uit vijf constructie hoogtes en twee type materiaal diktes) kan maatwerk
geleverd worden voor elke specifieke locatie.

MERKEN

BB/SfB

Emco

(43.9)Ha

Diplomaat

(43.9)Aa

Vloerafwerkingen, carpetten/matten/lopers, alg.
Vloerafwerkingen, schoonloopsystemen

Zone 3 – Schoonloopzone voor vochtig en
overgebleven vuil
Hoge kwaliteit vloerbedekkingen voor binnengebruik zijn bijzonder effectief in de 3e zone van het
3-zone-schoonloopsysteem. Speciale holle vezels
pakken vocht en overgebleven vuil bijzonder efficiënt op. Dit voorkomt onaantrekkelijke voetsporen en verspreiding van het vuil. Schoonloopsystemen kunnen over grote oppervlakten gelegd
worden. De uitgebreide variatie aan kleuren en
patronen maken het mogelijk een design te creëren dat in harmonie is met de entreematsystemen
van zones 1 en 2 en natuurlijk met de architectuur
van het gebouw. Op maat gemaakte patronen
zorgen ervoor dat de bestaande bedrijfsidentiteit of architectuur benadrukt wordt. Innovatieve
productietechnologieën maken het mogelijk een
grote verscheidenheid aan kleuren aan te bieden
voor bedrijfskleuren en logo’s.

(43.9)Ta

Ecoline Pioneer
Emco
Diplomate
Lumina
Maréchal
Maximus
Maximus Image
Radial
GS
Marschall
Plaza
Radiaal
Senator
Zwembadroosters
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EMMER SERVICE
Industriestrasse 4
BE 4700 Eupen
Tel.: 087 59 06 80
Fax: 087 59 06 89
info@emmer.be • www.emmer.be

Bedrijfsgegevens
EMMER Service bvba is opgericht in 1997 te
Raeren door Myriam en Marc Roosen. Het bedrijf
heeft in een relatief korte periode een naam
opgebouwd als competente, betrouwbare partner in de energiesector.
Sinds februari 2007 zijn de burelen en het centraal magazijn gevestigd op het industrieterrein
van Eupen.
EMMER Service is een bedrijf in permanente ontwikkeling, gebaseerd op service en klantentevredenheid.
Met 20 meertalige medewerkers levert
EMMER Service vandaag meer dan 3000 verschillende artikels en services aan de volgende
sectoren:
- gas- en waterdistributie (componenten en gereedschappen voor transport- en distributieleidingen)
- gas- en waterlekdetectie (prestaties)
- service: onderhoud en reparaties in ijkings/onderhoudsatelier of in wagen (ter plaatse)
EMMER Service is exclusief invoerder van verschillende europese fabrikanten en garandeert
een optimale kwaliteit en service.
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Leveringsprogramma
Emmer Service is gespecialiseerd in het verkopen
van nettoebehoren voor:
- PE en staalleidingen (staal, gietijzer, …)
- kunststofleidingen (PE, PVC, …)
- bolafsluiters, schuifafsluiters, vlinderkleppen
- bochten, T-stukken, moffen
- flexibele muurdoorvoeren
- afdichtingen tegen water
Ook verdelen wij gereedschappen voor:
- lekdetectie voor waterleiding via correlatieprincipe en/of akoestisch principe
- lekdetectie voor gasleiding (ppm vol %)
- drukmeting en debietmeting via dataloggers
voor gas- en waterleidingen
- het lassen van PE-leidingen (handschrapers,
rondschrapers, reinigingsmiddel, ontvetters,
snijgereedschap, positionerings-en ronddrukklemmen, lastoestellen)
- het bedienen van afsluiters (via elektrische of
manuele sleutels)

Nieuw: distributie van het gamma van Kettner
in België
Sinds kort nieuw en exclusief bij EMMER Service
het gamma van de firma KETTNER
- Producten voor kathodische bescherming
- Producten voor markering en bescherming van
leidingen
Onze belangrijkste klanten:
- Distributie van energie: EANDIS, ORES,
TECTEO, INFRAX, SIBELGA, FLUXYS
- Watersector: SWDE, CILE, VIVAQUA,
WATER-LINK, de WATERGROEP, I.W.V.A.,
PIDPA, diverse gemeenten

Nieuw: pneumatische bescherming bij graafwerken (Pronal)
Snel en makkelijk opblaasbaar, met bevestigingsmodule voor toebehoren.
Licht maar toch robuust!
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ERANCO BELGIUM B&D HEATING SYSTEMS BVBA
Roeselarestraat 28-30
BE 8840 Oostnieuwkerke
Tel.: 051 20 93 81
Fax: 051 24 95 31
info@eranco.eu • www.eranco.eu

Bedrijfsinfo
ERANCO Belgium is fabrikant/importeur voor
tal
van
elektrische
verwarmingssystemen.
In 1981 is het bedrijf als eenmanszaak in electro
opgericht en eind 1996 omgevormd naar een bvba
met als huidige activiteit, het fabriceren, importeren
en exporteren van verwarmingssystemen. Het uitgebreide gamma van vloer-, wand-, en plafondverwarming, aangevuld met stralingsverwarming, convectie- en industriële verwarmingstoestellen geeft een
aanbod van kwalitatieve en creatieve mogelijkheden.
Voor elke toepassing is er steeds een oplossing: van
de kleinste ruimte tot voor heuse projecten kan u bij
Eranco terecht.
Leveringsprogramma
• ERANCO-Look - zelfklevende warmtefolie, zorgt
voor een condensvrije spiegel in de badkamer
• ERANCO-Ecoflex-Ecofoil - de “flinterdunne”
vloerverwarming vanaf 0,3 mm, vloerverwarming,
keukentafel in graniet, wandverwarming, etc.
• ERANCO Ecoflex op 230V voor harde vloerbedekking, bv. parket of laminaat in bureel of zithoek

• ERANCO Ecofoil op 48V voor toepassingen onder
tapijt, marmoleum in bv. zithoek of bureel.
• ERANCO-Heatingmat - vloerverwarming vanaf 4
mm, ideaal voor renovatie van badkamer, wandverwarming, enz.
• ERANCO-Comfort - vloerverwarming vanaf 2,5 cm
• ERANCO-Outdoor - ijs- en sneeuwvrije installatie
voor hellingbanen, inrit garage, trappen, enz.
• ERANCO-Tuff Tec: ijs- en sneeuwvrij houden van
bruggen, parkings, laadzones,... met (giet)asfaltvloerbedekkingen (tot 240°C verwerkingstemperatuur)
• ERANCO-Freeze Tec, montageklare sets met ingebouwde thermostaat, 2-3-5-7-10-15-21-30-42m
• ERANCO Self Tec, zelfregulerend, geleverd op rol,
kan op lengte worden afgeknipt, 10 - 16 W/m
• ERANCO Self Tec Pro, zelfregulerend, geleverd op
rol, op lengte af te knippen, 10 - 20 - 33W/m
• ERANCO-Self Tec DW, zelfregulerend voor drinkwaterleidingen, 10W/m
• ERANCO-Aixance – stralingsverwarming, ideaal
voor bureau, slaapkamer, studeerkamer, etc. Hor.
1000-1500-2000W Vert. 1500-2000W

PRODUCTENREGISTER
Merknaam voor diverse producten

• ERANCO-Tactic – wandconvectoren 500-10001500-2000-2500-3000W
• ERANCO-Sirocco – blaasradiator 1900W
• ERANCO-Alizé - stralende handdoekdroger met
horizontale luchtverplaatsing, 2000W
• ERANCO-Mooréa - handdoekdroger in aluminium, zonder vloeistof, 1600 – 1750 – 1900W
• ERANCO-Sol – stralingsverwarming, voor montage in systeemplafond, (600x600) 300W (600x1200) 600W
• ERANCO-Energosol Stralingspanelen – Donkere
IR stralers, Lange golf IR straler
• ERANCO-Space Heater – Een uitgebreid gamma
van elektrische korte golf IR stralers uitgerust met
de Eranco IR Gold lamp, 1000 – 1500 – 2000W
• ERANCO-Space Heat-Light – MAATWERK, Combinatie van verwarming, verlichting en radio mogelijk, toepasbaar op elk terras, prive of horeca,
op maat en volgens vraag van klant
• ERANCO-Patio Heaters - Gastoestellen voor terras, voor gasfles van 10.5 kg.
• ERANCO-Service - opsporen van isolatiefouten in
elektrische kabels, ook vloerverwarmingskabels

MERKEN

BB/SfB

Airélec

(Z)

Ecomat
Elektra
Energo
Eranco
Fiesta
Flexel
Fritz Hiller
Hydrostone
Jura Therm
OJ Elektronic
Verwarmingsinstallaties, klimaatplafonds/alg.

(56.7)Aa

Verwarmingsinstallaties/C.V., buisverwarming, alg.

(56.7)Aa

Verwarmingsinstallaties/C.V., leidingen, alg.

(56.9)Ia

Verwarmingsinstallaties/C.V., meet-/regeltoestellen/alg.

(56.9)Aa

Verwarmingsinstallaties/C.V., systemen/alg.

(56)Aa

Verwarmingsinstallaties/C.V., vloerverwarming op elektriciteit/alg.

(56.6)Aa

Verwarmingsinstallaties/C.V., vloerverwarming op warmwatertoevoer/alg.

(56.4)Aa

Verwarmingslichamen, convectors/accumulatie, alg.

(56.8)Xa(M4)

Verwarmingslichamen, convectors/elektrisch/alg.
Verwarmingslichamen, stralingspanelen/elektrisch/alg.

(56.8)Xa
Eranco Space Heater

Verwarmingslichamen/C.V., convectors, alg.

(56.8)Xa
(56.4)Xa

Verwarmingslichamen/C.V., plaatradiatoren, alg.

(56.4)Xa

Verwarmingstoestellen, kachels/elektriciteit-

(56.81)Xa

Wegdekverwarming, systemen

Eranco Outdoor

(95.2)Aa(T112)

ERANCO SnowTec™ Heating Mat
Eranco TuffTec
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EUROCLOISON
Ruisbroeksesteenweg 235
1601 Ruisbroek
Tel.: 0032 (0)2 378 27 50
Fax: 0032 (0)2 377 58 72
info@eurocloison.be • www.eurocloison.be

EUROCLOISON: DE SPECIALIST IN SCHEIDINGSWANDEN
EUROCLOISON koestert als fabrikant en installateur van wandsystemen de ambitie haar cliënteel
een compleet assortiment van hoogkwalitatieve
wandsystemen aan te bieden.
Sinds eind vorige eeuw worden in het eigen atelier de “Eurocloison” wandelementen geproduceerd. Dit “Monobloc”-systeem heeft als grote
troeven een zeer korte plaatsingstijd en een
zeer hoge graad van demonteerbaarheid en herplaatsbaarheid.
EUROCLOISON-SR: “MONOBLOC” SCHEIDINGSWANDEN MET GEMELAMINEERDE
HOUTSPAANPLATEN GEVAT IN ALUMINIUMKADERS.
Korte beschrijving
De beide bekledingspanelen worden met inbegrip van de isolatie, eventuele glaspartijen en
deurelementen volledig geïncorporeerd in de
fabriek. De monobloc elementen worden volledig gemonteerd op de werf geleverd met inbegrip van de glaspartijen en de deuren.
Algemene intrinsieke kenmerken
Types:
Volle scheidingswanden,
Beglaasde scheidingswanden.
Materialen:
- Volle scheidingswanden:
Zelfdragende gemoduleerde elementen samengesteld uit een aluminiumkader opgevuld
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met gemelamineerde houtspaanplaten dikte
12 mm densiteit 680 kg/m3 . Tussen de panelen wordt een glaswolmat dikte 25 mm ingevat.
De openingen tussen de elementen en achter
de deklatten worden eveneens opgevuld met
glaswol.
- Beglaasde scheidingswanden:
Zelfdragende gemoduleerde elementen samengesteld uit een aluminiumkader met enkel
of dubbelschalige beglazing. Diverse uitvoeringen zijn mogelijk. Het glas wordt gevat in rubberen voegen.
Oppervlaktebehandeling:
Alle profielen kunnen worden gelakt in standaardkleur wit RAL 9010, licht grijs RAL 7035
of alukleur RAL 9006. Andere RAL kleuren zijn
beschikbaar, de prijs is afhankelijk van de gekozen kleurcategorie.
Alle profielen en toebehoren kunnen ook worden geleverd in uitvoering “natuurkleurig geanodiseerd” en zijn dan gepolijst op de zichtbare zijden.
Accessoires:
Houten, volle of beglaasde deuren in diverse
uitvoeringen :
Afwerking met hardlaminaat (HPL), gelakt, of
met geverniste houtfineerbekleding, … Bijna
alles is mogelijk.
De prijs wordt opgesteld in functie van de uitvoering en de gekozen afwerking.
De deuren worden geplaatst in aluminium
deurlijsten voorzien van 3 paumelles in aluminium of roestvrij staal en een cilinderslot, deur-

krukken in aluminium of roestvast staal van het
type Hoppe in natuurkleur met ronde sleutelplaten en krukrozetten of met Hewi deurbeslag
of nader omschreven uitvoering.
Vorm, afmetingen
Afmetingen:
De standaard modulatie van het systeem is 1,20 m.
Andere afmetingen zijn op verzoek leverbaar.
Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
Universele wanden voor de indeling van de
meest uiteenlopende types (kantoor)gebouwen.
Dit “standaard” wandsysteem wordt vooral toegepast voor het realiseren van functionele praktische kantoorruimten.
Randvoorwaarden, eisen met betrekking tot de opbouw
Plaatsing, bevestiging, montage en verwerking:
De wanden komen op de werf aan onder de vorm
van volledig pasklare en afgewerkte wandmodules. Hierdoor kunnen EUROCLOISON-SR wanden
razendsnel geplaatst worden en blijft de cliënt
van stof- en geluidshinder gespaard. Het werk
op de site beperkt zich tot het plaatsen van het
boven en onderprofiel van de scheidingswanden
waarna de modules gewoon op hun plaats worden geschoven.
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EUROCLOISON-SANI : SANITAIRE WANDEN
EN CABINES IN HPL COMPACT PANELEN.
Korte beschrijving
Voor speciale toepassingen in collectieve toiletten van burelen, vergaderruimtes, scholen, zwembaden, sportcomplexen, ... biedt
EUROCLOISON specifieke sanitaire wanden of
cabines aan. Deze sanitaire wanden ogen niet
alleen bijzonder mooi, ze zijn ook uitermate functioneel en dus gebruiksvriendelijk in lokalen die
moeten voldoen aan speciale vereisten.
Algemene intrinsieke kenmerken
Materialen:
Voor de EUROCLOISON-SANI wanden worden
HPL Compact panelen gebruikt. Het zijn massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten die aan weerszijden bekleed zijn met
een melamine toplaag. De platen zijn vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, versterkt met cellulosevezels. Door dit
onder hoge druk en hoge temperatuur samen
te persen bekomt men een homogeen geheel.
Daarenboven hebben deze panelen een antibacteriële werking omwille van hun SANITIZED
behandeling.
Samenstelling:
EUROCLOISON-SANI-B is opgebouwd uit HPL
Compact panelen met een dikte van 13 mm.
Als muur- en wandaansluiting worden U-profielen uit gemoffeld aluminium gebruikt in een af
te spreken kleur. De panelen worden geplaatst
op in hoogte regelbare nylon pootjes (hoogte
150 mm ; diameter 30 m). Deze pootjes kunnen
in hoogte versteld worden tot +/- 15 mm en zijn

voorzien van een slagvaste nylon afdekrozet.
Op verzoek kunnen wij u ook pootjes en toebehoren in INOX aanbieden.

De standaardbreedte van een sanitaire cabinedeur bedraagt 61 cm. Andere uitvoeringen zijn
steeds mogelijk.

Deuren:
De deuren zijn uit dezelfde panelen vervaardigd
als de vaste panelen.
Er is keuze tussen twee uitvoeringen met name
met opdekdeuren of met gelijkliggende deuren.
- Oplegdeuren hebben geen sponning en worden in opleg gemonteerd.
- Inlegdeuren hebben uitgefreesde deursponningen, zodat het deurblad in hetzelfde vlak ligt als
de voorwand.
De deuren zijn voorzien van drie scharnieren. Er
worden vaste deurknoppen voorzien en een vrij/
bezet slot.

Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
Deze wanden hebben als primerende eigenschap dat ze gebruikt kunnen worden in vochtige
ruimtes. Ze zijn volledig opgebouwd uit materialen die niet aangetast kunnen worden door
vocht, zo is het niet mogelijk dat er corrosie of
rot optreedt. Enkele van de meest voorkomende
toepassingsgebieden zijn kleedcabines van
zwembaden, scheidingswanden voor toiletcabines voor openbare gebouwen, douchecabines en
diverse andere aanwendingen.

Oppervlaktebehandeling, afwerking:
Uit oogpunt van efficiëntie hebben wij een assortiment van standaardkleuren en afwerkingen
samengesteld. Mocht u hierin uw gading niet vinden, gelieve ons dan te raadplegen voor prijs en
levertermijnen.
Vorm, afmetingen, gewicht
Afmetingen:
Dit systeem laat heel veel ruimte voor diverse
toepassingsmogelijkheden. In de praktijk komen
voor de opstelling van toilet-en douchecabines
echter dikwijls dezelfde standaardafmetingen
aan bod zodanig dat wij uit economische overwegingen een reeks standaardopstellingen weerhouden hebben. De totale hoogte van de sanitaire wand bedraagt standaard 203,5 cm van op
de vloer gemeten.

EUROCLOISON-SANI-B biedt bijzonder flexibele
opstellingsmogelijkheden, zodat uw sanitaire
ruimten naar wens kunnen ingericht en opgedeeld worden. De wanden zijn leverbaar in verschillende kleuren en kunnen op diverse manieren worden afgewerkt.
Gebruikerseisen
Eisen in verband met gezondheid en hygiëne:
De panelen krijgen fabrieksmatig een antibacteriële behandeling volgens het procedé
SANITIZED®. Deze behandeling garandeert
een gezonde en hygiënische oppervlakte door
de aangebrachte zilverionen die, actief in vochtige milieus, de bacteriën verantwoordelijk voor
schimmels en slechte geuren vernietigen.
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EUROCLOISON
Ruisbroeksesteenweg 235
1601 Ruisbroek
Tel.: 0032 (0)2 378 27 50
Fax: 0032 (0)2 377 58 72
info@eurocloison.be • www.eurocloison.be

EUROCLOISON-DECO : DECORATIEVE
WANDEN OP BASIS VAN STALEN SKELET EN
HOUTSPAANPLATEN
Korte beschrijving
EUROCLOISON-DECO is een eigentijds systeem dat een oerdegelijke kwaliteit combineert
met betaalbare luxe, leverbaar binnen haalbare
termijnen. Kenmerkend zijn de rechthoekige,
strakke en fijne profielen, de achteruitliggende
plinten en friezen en de verticale open voegen.
Het systeem biedt een ruime waaier aan afwerkingsmogelijkheden en is gemakkelijk verplaatsbaar en omvormbaar. De wanden verlaten de
fabriek kant-en-klaar voor montage. Deze prachtige wand kiest u als het allemaal wat luxueuzer
mag zijn!
Algemene intrinsieke kenmerken
Types:
EUROCLOISON-DECO systeemwanden bieden
de mogelijkheid deuren te omkaderen met volle,
volledig of gedeeltelijk beglaasde boven- en
zijlichten. De wanden zijn verkrijgbaar als volle
of beglaasde decoratieve scheidingswanden in
diverse uitvoeringen.
Materialen:
een stalen skelet waarop 18 mm dikke bekledingspanelen in houtspaander gefineerd met
hardlaminaat, houtfolie of vinyl worden aangebracht.
Samenstelling:
- Geraamte, structuur of skelet van de wand:
Het geraamte bestaat uit een vloerprofiel, een
plafondprofiel en muurprofielen in aluminium, gelakt in een RAL kleur. Plinten en friezen
zijn terugliggend ten opzichte van de bekledingspanelen. De verticale stijlen in gegalvaniseerd staal in C vorm zijn zo opgevat dat ze
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de doorgang van bekabeling toelaten. Er zijn
inkepingen voorzien die het inhaken van de bekledingspanelen, glaskaders of deuromkastingen toelaten. Dichtingsvoegen in schuimrubber
met gesloten cellen worden aangebracht op de
profielen teneinde een rechtstreeks contact tevermijden.
- Bekledingspanelen:
De bekledingspanelen in houtspaanplaat worden vastgehaakt langs beide zijden van het
geraamte. Een brede waaier van afwerkingen
is mogelijk: vinyl, melamine, laminaat, houtfineer of textielbekleding. Eens geplaatst, blijft
er een verticale achteruitliggende open voeg
van drie millimeter tussen de panelen onderling. Een rotswolmat van 50 mm tussen de bekledingspanelen zorgt voor een goede akoestische isolatie.
- Beglaasde modules:
De glaskaders zijn opgebouwd uit geëxtrudeerde, gelakte aluminiumprofielen. Een glaskader
vervangen door een vol paneel is uitermate
eenvoudig. De glaskaders laten het gebruik van
glas van 5, 6 of 8 mm toe in diverse uitvoeringen: vlak klaar, gelaagd, gezandstraald, .... De
aanwending van “Venitiaanse” blinden kan in
optie worden aangeboden.
- Deurmodules:
De deurlijsten worden uitgevoerd in gelakt aluminium. Deze modules kunnen uitgevoerd worden in standaardhoogte, met doorlopend vast
bovenstuk of kamerhoog.
Oppervlaktebehandeling:
de wanden worden in de fabriek afgewerkt met
melamine, hardlaminaat, houtfineer of diverse
vinylbekledingen. Deur- en glaskaders, plinten en
friezen worden uitgevoerd in gemoffeld aluminium. Naast de standaardkleuren is er ook keuze
uit een brede waaier RAL-kleuren.

Vorm, afmetingen, gewicht
Afmetingen:
- Wanddikte: 100 mm.
- Standaardmodulatie: 1200 mm.
- Tolerantie op de hoogte: 15 mm.
- Grote flexibiliteit in de mogelijkheid elke module aan te passen.
Akoestische prestaties
Geluidsisolatie :
een zonder meer goed te noemen geluidsisolatie
van om en bij de 45 dB samen met de mogelijkheid deze wand uit te voeren met een brandweerstand van een half uur of een uur, beantwoorden daarenboven aan de van dit type van
wanden verwachte eigenschappen.
Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
de prefab scheidingswand EUROCLOISON-DECO
is ontworpen voor de opdeling van bureelruimtes.
Randvoorwaarden, eisen m.b.t. de
opbouw
Plaatsing, bevestiging, montage en verwerking:
Op de bouwplaats worden de wanden door
onze professionele monteurs met zorg geplaatst.
Omdat alles vooraf tot in de puntjes werd voorbereid, kunnen wij de EUROCLOISON-DECOwanden in ijltempo en met een minimum aan hinder plaatsen.
Enkele van onze talrijke referenties:
ABN Amro Bank, Allianz, Beobank, Cofely Fabricom GDF Suez, NMBS/SNCB, Nycomed Christiaens, P&V Insurances, Volvo Group Belgium,
White Atrium Building
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EUROCLOISON -MOBI - MOBIELE WANDEN
Korte beschrijving
De EUROCLOISON-MOBI wandelementen worden verplaatst door middel van een looprail
die ingebouwd wordt in de verlaagde plafonds.
“Palace” paneelwanden zijn als ruimteoplossing
ongeëvenaard dankzij het grote bedieningsgemak. Middels gelagerde wielstellen lopen deze
mobiele paneelwanden zeer soepel door de railconstructie, met talrijke parkeermogelijkheden.
Een onderrail in de vloer is niet nodig, de vloer
blijft dus volledig intact.
Algemene intrinsieke kenmerken
Types:
- Palace 80 - slanke paneelwand met een elementdikte van slechts 80 mm
- Palace 90 - robuust maatwerk voor een extra
chique uitstraling.
- Palace 110 S - haalt met gemak een hoogte van
meer dan 15 meter! Deze elementen kunnen
op tal van manieren worden afgewerkt. Zelfs
rond uitgevoerde wanden en rails zijn leverbaar.
- Transpalace - mobiele glaswanden. De Transpalace wanden creëren eenvoudig privacy, terwijl de transparantie en het open karakter van
de ruimte toch intact blijven
- Phonic en Progress - geluidsisolerende vouwwanden. Zowel vlakke als accordeonversies
leverbaar.
Samenstelling:
- De Palace 80 is een slanke paneelwand met
een lichte constructie. Met een elementdikte
van slechts 80 mm nemen de panelen in geparkeerde positie zeer weinig ruimte in beslag.

De wielstellen waarmee de panelen kunnen
worden verplaatst, hangen aan een aluminium draagkoker die horizontaal door de wand
loopt. Deze draagkoker is bevestigd aan verticale aluminium profielen.
Zo ontstaat een duurzame draagconstructie
die de panelen op geen enkel punt belast.
- De Palace 90 is hèt toonbeeld van robuust
maatwerk. Terugliggende aluminium kaderprofielen zorgen voor een extra chique uitstraling.
Ondanks de slanke panelen heeft de Palace
90 een zeer uitgebreid pakket aan functionele
kenmerken. Zo zijn de akoestische eigenschappen door het gebruik van EPDM-drukslofeindstukken zeer goed.
- De Palace 110 S maakt ruimte-indeling eenvoudiger: hoge geluidsisolatiewoorden, dubbele of enkele loopdeuren, semi-automatische
bediening en brandwerendheid tot maar liefst
zestig minuten!
De Palace 110 S is dan ook de ideale wand
voor congreszalen, scholen, ziekenhuizen en
hotels, waar geluidsoverlast taboe is.
De Palace 110 S wordt opgebouwd uit verschillende elementen.
- Phonic en Progress - geluidsisolerende vouwwanden
Deze vouwwanden zijn zo ontworpen dat
vloergeleiding overbodig is. Uiteraard is ook
geluidsafdichting van cruciaal belang.
- Alle EUROCLOISON - MOBI vouwwanden zijn
uitgerust met solide, slijtvaste en akoestische
sleeprubbers.
Oppervlaktebehandeling:
Evenals voor de overige wandtypes is ook hier
een brede waaier van kleuren en afwerkingen
beschikbaar.

Prestaties bij brand
Inzake brandveiligheid voldoen Palace paneelwanden aan de hoogste eisen. Als een van de
weinigen in Europa bieden zij een brandwerendheid van meer dan 60 minuten! Ook wanden
met een brandwerendheid van 30 minuten zijn
mogelijk.
Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
De mobiele wanden van EUROCLOISON zijn
uitermate geschikt om een grotere ruimte tijdelijk
op te splitsen in kleinere ruimtes, vergaderzalen,
refters, klaslokalen ….
Omgekeerd kan u dankzij deze mobiele wanden van kleinere lokalen tijdelijk één grote open
ruimte maken.
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EUROSAFE SOLUTIONS BVBA
Belcrowlaan 14/7
BE 2100 Deurne
Tel.: +32 (0)3 326 84 00
Fax: +32 (0)3 326 33 36
info@eurosafesolutions.be • www.eurosafesolutions.com

Korte beschrijving
Eurosafe Solutions biedt valbeveiliging zonder
compromis. Want werken op hoogte vraagt om
betrouwbare oplossingen. Eurosafe Solutions
is een toonaangevend bedrijf met een netwerk
in diverse Europese landen. Van daaruit volbrengen we dikwijls opvallende projecten voor
prominente opdrachtgevers. Onze dagelijkse
werkzaamheden omvatten het inventariseren
van alle voorkomende veiligheidsrisico’s, het
uitbrengen van advies om die knelpunten te verhelpen en het installeren van de speciaal daarvoor ontworpen systemen. Hierdoor kunnen alle
betreffende personen de locatie waar valgevaar
is, veilig betreden en vervolgens verantwoord
hun werk doen. Ook verricht Eurosafe Solutions
met een team van eigen specialisten regelmatig
onderhoudsopdrachten met behulp van abseiltechnieken. Deze goed opgeleide professionals
kunnen zelfs projecten uitvoeren, reparaties en
onderhoud verrichten op plaatsen die buitengewoon lastig bereikbaar zijn. Valbeveiliging zonder
compromis, daarmee staat Eurosafe Solutions op
grote hoogte!

België | Nederland | Duitsland | Engeland
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Bestekservice
Van de volgende producten is een bestektekst
beschikbaar:
- Roofwalker Looppad
- Kabel valbeveiligingssysteem
- (Vrijstaand) Dakanker
- Versi Rail hekwerk

ankerpunten. Het dak wordt veilig toegankelijk
gemaakt met een kooiladder of trap. In alle gevallen kiest Eurosafe Solutions voor materialen en
producten zonder compromis. Voor ons betekent
dat Latchways plc, wereldwijd marktleider op het
gebied van ontwikkeling van veiligheidsproducten. De absolute top in valbeveiliging.

Samenstelling
De disciplines van Eurosafe Solutions zijn te verdelen in verschillende categorieën. Het begint met
een risico-inventarisatie, gevolgd door een gedetailleerd uitgetekend adviesontwerp. Daarna volgt
de installatie, waarbij de systemen uit het advies
worden vertaald naar de praktijk. Hierbij hoort
ook de instructie voor gebruikers van het dak. De
basis van valbeveiliging wordt meestal gevormd
door looppaden of markeringssystemen. Dan zijn
er vaste hekwerken, of kabels gespannen tussen

Toepassingen
Eurosafe Solutions heeft expertise in het begeleiden van grootschalige projecten bij gemeentes,
woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders. Ook in de industrie zijn we thuis. We voorzien eveneens bruggen, stadions, zendmasten,
luchthavens, winkelcentra, tankstations, toeristische attracties van valbeveiliging. De beheerders
van al die locaties zijn het verplicht aan hun dagelijkse gebruikers en bezoekers, net als aan de
onderhoudsploegen, om hun veiligheid te waar-

borgen. Daarmee kunnen ze zich geen risico’s
veroorloven. Dat is ook de reden waarom zij de
keuze maken voor Eurosafe Solutions. Eén partij
die een totaalpakket in valbeveiliging levert; van
inventarisatie tot installatie en van instructie tot
de jaarlijks verplichte keuring & inspectie.
Kenmerken
Eurosafe Solutions biedt meer dan alleen de producten voor valbeveiliging. Daarvan is het advies
de basis, dat voor alle in kaart gebrachte risico’s
een oplossing biedt.
- Gedegen inventarisatie
- Gedetailleerd ontwerp
- Vakkundige installatie
- Materialen en producten zonder compromis
- Instructie en opleiding voor de gebruikers
- Attente nazorg, deskundig onderhoud en projectbeheer.
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FDS NV
Industriepark - Drongen 11A
BE 9031 Drongen
Tel.: 09 280 84 30
Fax: 09 280 84 39
info@fds.be • www.fds.be

Bedrijfsgegevens
FDS is reeds meer dan 40 jaar actief op de Belgische markt, als leverancier en installateur van
mobiele akoestische wanden, houten vouwdeuren, buiten- en binnenzonwering.
FDS is leverancier van mobiele akoestische wanden van producent ESPERO, en van lamellenbuitenzonwering van SCHENKER & WAREMA.
De binnenzonwering die FDS aanbiedt wordt
geproduceerd door zusterbedrijf SEDIT.
Leveringsprogramma
MOBIELE WANDEN
Mobiele Paneelwanden ESPERO
Belangrijkste eigenschappen en voordelen
-- Afzonderlijke panelen die voor optimale ruimte-indeling kunnen worden weggeschoven.
-- Snelle bediening via het unieke ESPERO
«Quick-mechanisme».
-- Hoogwaardige samengestelde vullingen voor
maximale geluidsisolatie.
-- Unieke aluminium railconstructie die een geluidsarme en gemakkelijke bediening garandeert.
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-- Talloze mogelijkheden om panelen te parkeren, voor volledige flexibiliteit, magneetprofielen op aanvraag.
-- Klemlijsten onder- en bovenzijde, geen vloerrail waardoor een onbelemmerde doorgang
wordt verzekerd, semi-automatische uitvoering is mogelijk.
-- Ruime keuze in oppervlakte-afwerkingen.
Verdere mogelijkheden:
Deuren in enkele of dubbele uitvoering, glasopeningen voorzien van dubbelglas, aansluitingen om
wanden met elkaar te verbinden.
FDS biedt uit de ESPERO-lijn volgende
wandtypes:
TYPE 85
-- panelen met zichtbare profielen
-- gelijke paneelbreedtes op maat, uitgezonderd
standaard deurpaneel (1200 mm)
-- paneeldikte 85 mm
-- geluidsisolatiewaardes: Rw 37 dB tot Rw 43 dB
(laboratoriumwaarde)
TYPE 100
-- panelen met zichtbare profielen

-- gelijke paneelbreedtes op maat, uitgezonderd
standaard deurpaneel (1200 mm)
-- paneeldikte 107 mm
-- geluidsisolatiewaardes: Rw 38 dB tot Rw 55 dB
(laboratoriumwaarde)
TYPE 110
-- panelen met verdekte profielen
-- gelijke paneelbreedtes op maat, uitgezonderd
standaard deurpaneel (1200 mm)
-- paneeldikte 117 mm
-- geluidsisolatiewaardes: Rw 38 dB tot Rw 56 dB
(laboratoriumwaarde)
TYPE 120
-- panelen met verdekte profielen
-- gelijke paneelbreedtes op maat, uitgezonderd
standaard deurpaneel (1200 mm)
-- paneeldikte 125 mm
-- superieure geluidsisolatie van RW 58 dB (laboratoriumwaarde)
TYPE VISIO
-- mobiele glaswand
TYPE VISIO 100
-- glazen panelen met geluidsisolerende eigenschappen
-- beide zijden afgewerkt met 6 mm gehard glas
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met geprint kader van 90 mm rondom
-- paneeldikte 107 mm
-- geluidsisolatiewaarde: Rw 42 dB tot Rw 50 dB
(laboratoriumwaarde)
TYPE FLEXIO
-- met zichtbare alu-profielen
-- paneeldikte 85 mm
-- scharnierende panelen
-- uitvoering met bovenrail en vloerrail
-- geluidsisolatiewaardes: Rw 37 dB tot Rw 44 dB
HOUTEN VOUWWANDEN ESPERO
TYPE UNO is een enkelwandige vouwdeur.
TYPE DUPLO is dubbelwandig voor een betere
akoestische isolatie en meer stabiliteit. (Rw 41
dB, ‘S’-versie Rw 43 dB, laboratoriumwaarde)
NIEUW: SKYFOLD, UNIEK IN BELGIË
-- Volautomatische mobiele akoestische wand
-- Vertikaal optrekbaar
-- Automatisch opvouwbaar
-- Vlak, stabiel en duurzaam
-- Superieure geluidsisolaties tot Rw 59 dB (laboratoriumwaarde)
Toepassingen
horeca - scholen - multifunctionele zalen - crematoria - cultuurcentra - ziekenhuizen - hotels

BUITENZONWERING
Lamellenzonwering SCHENKER & WAREMA
Belangrijkste eigenschappen en voordelen
-- Buitenjaloezieën met lamellen combineren
een perfecte zonwering aan de buitenzijde
met een modern design.
-- De buitenjaloezieën zijn roestvrij, resistent tegen een heel goede windbelasting en houden
zelfs onder extreme weersomstandigheden
stand.
-- Met de brede lamellen, die u inelke gewenste hoek kunt instellen, zorgt u op elk moment
van de dag voor de juiste lichtsterkte tijdens
de dag.
-- Inkijkbescherming - buitenjaloezieën beschermen tegen ongewenste inkijk van buiten,
maar bieden toch een nagenoeg vrij uitzicht
naar buiten toe.
-- Buitenjaloezieën kunnen worden gebruikt om
te verduisteren b.v. bij diapresentaties.
-- In de zomer wordt de temperatuur binnen gereduceerd, aangezien buitenjaloezieën de korte golflengte van zonnestralen tegenhouden.
-- Geleiders en lamellen in talloze kleuren verkrijgbaar.

Verdere mogelijkheden
Zowel hand- als elektrische bediening kunnen
worden geleverd.
Elektrische bediening naar keuze met individuele
of centrale bediening.
Andere producten
-- Screens - zonnetenten
Toepassingen
scholen - ziekenhuizen - bureelgebouwen - hotels - privéwoningen
BINNENZONWERING
Horizontale Jaloezieën, 16 mm of 25 mm breed,
in aluminium.
Optie: plaatsing tussen 2 ramen: bediening met
flexibel en oriëntatieknop
Vertikale Jaloezieën, 89 mm of 127 mm breed, in
PVC, aluminium, glasvezel, polyester of trevira.
Rolgordijnen, van polyester tot verduisterings- &
screendoeken opgerold op een geprofileerde
as.
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GDK - GERARD DEKONINCK SA
Parc Crealys - Rue Phocas Lejeune 22
BE 5032 Isnes
Tel.: 082 61 31 09
Fax: 082 61 49 69
gerard@gdk.be • www.gdk.be

Bedrijfsgegevens
De nv GDK, afkorting van Gérard Dekoninck,
werd opgericht in 1984. De vennootschap is
gevestigd dichtbij Dinant, aan de poort van
de Belgische Ardennen. Deze firma fabriceert
als enige in België aardingsmateriaal, een niet
geringe referentie. Ze biedt tevens een volledig
gamma en alomvattende service, niet enkel voor
alles inzake aarding, maar ook voor alle beveiligingssystemen tegen bliksem en elektrische storingen.
Leveringsprogramma
-- Aardingsmateriaal LS en HS installaties «G.D.K.»
-- Koperlitzen en soepele verbindingen «COREX»
-- Koperstaven en isolatoren «COREX»
-- Bliksemafleiders (NBN EN 62305)
-- Overspanningsbeveiligingen «CITEL» (NBN EN
62305)
-- Aluminothermische lasverbindingen
«FURSEWELD
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-- Kabelvinders, Meettoestellen «IDEAL»
-- U.P.S. No-breaks, omvormers, regelaars «SALICRU»
-- Obstructielamp «OBSTA» .
-- Faradisatie van ruimten, anti-statische bescherming, cathodische bescherming
-- Kabelbedekkingen, signalisatieplaten, meetputten.
-- Expertise, audit, advies, studie van risico’s tegen bliksem-(inslag).
G.D.K. stelt bovendien een alomvattende installatieservice van fotovoltaïsche zonnepanelen,
van studie tot plaatsing, zowel voor industriële
als voor residentiële projecten. Deze systemen
zijn compleet ecologisch, daar ze enkel (zon)licht
nodig hebben voor het opwekken van energie.
Bovendien kunnen personen en bedrijven die
dergelijke installatie laten plaatsen, aanspraak
maken op subsidies. Deze reduceren de afschrijfkosten voor fotovoltaïsche panelen tot ongeveer
7 tot 8 jaar.

G.D.K. - Specialisten ten dienste van de specialisten in beveiliging van gebouwen en alles wat
daarbij komt kijken. In deze sector draait alles om
kwaliteit en soepelheid. Het team van GDK bestaat hoofdzakelijk uit deskundige vakmensen die
altijd beschikbaar zijn.
G.D.K. biedt een volledige en geïndividualiseerde dienst:
-- Audit, diagnose bliksem
-- Controle van de overeenstemming
-- Analyse van de risico’s aan bliksem
-- Volledig onderzoek van bestaande of toekomstige beveiliging
-- Ontwerpen en verwezenlijking van uitwendige
en inwendige beveiligingsinstallatie (bliksemafleider, overspanningsbeveiliging)
-- Schatting en meten van aardingsnetten
-- Engineering en meesterschap
-- Onderhoud van de installaties
-- Opleiding van het personeel
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PRODUCTENREGISTER

MERKEN

BB/SfB

Beveiligingsvoorzieningen, alg.

(68)Aa(U47)

Bliksemafleiderinstallaties, alg.

(68.6)Aa(Q2)
GDK

Elektrische beveiliging, aardingssystemen

(7-)Aa(T134)
(68.6)Aa(Q2)

Corex

(41.9)Xt6

GDK

(21.4)Aa

Elektrische beveiliging, stroombeveiliging

(68.6)Aa(Q2)
Salicru

Elektrische installaties/LS, overspanningsbeveiliging, alg.

(Z)
(62.9)Xa(Q2)

Citel

(39)Xt6

Elektrische installaties/LS, secundaire systemen/alg.

(62)Aa -

Elektrische installaties/LS, zonnecellensystemen/alg.

(62)Aa -

Lichtbakens

(96)Xa
Obsta

Meet- en controletoestellen

(31.3)Aa
(A7q)

Ideal
Zonne-energie

(31.3)Aa(L42)
(M5)

Zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen

(61.7)Aa

Ramen/deuren, systemen, staal

Forster

(31.3)Ah2

Ramen/deuren, systemen, staal, inbraakwerend

Forster

(31.3)Ah2(L42)
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GUMO-BLOCKS
Schoolstraat 34
9120 Beveren
Tel.: 0032 (0)474 45 96 21
info@gumo-blocks.be • www.gumo-blocks.be

Bedrijfsgegevens
Gumo-Blocks biedt een gepatenteerd systeem
van tegeldragers aan voor het zwevend aanbrengen van een bevloering op bvb. een dakterras of
verhoogde vloer.
In kantoren kan door middel van deze verhoogde
vloeren, ook een bekabeling onzichtbaar worden
aangebracht tussen de tegeldragers.
Dankzij dit systeem kunnen op een dakterras de
tegels worden geplaatst in een mortelbed, wat
ontegensprekelijke voordelen heeft:
- een grote stabiliteit,
- een hogere draagkracht dan met andere tegeldraagsystemen,
- het opvangen van het dikteverschil o.a. bij
natuursteentegels
- ...

Leveringsprogramma
De Gumo-Blocks® bestaan uit verschillende
onderdelen:
Een zwart, onderaan gesloten, vierkant basisstuk
in polypropyleen dient als steunpunt. De zijkanten zijn licht geperforeerd om het water in de
tegeldrager te kunnen afvoeren.
Afmeting 13 cm op 13 cm en 2 cm hoog.
Op dit basisstuk kan men holle voorgevormde
vierkante opzetstukken in polypropyleen met
verschillende hoogtes vastklikken. De zijkanten
zijn licht geperforeerd.
Er zijn 3 opzetstukken met verschillende hoogte:
- een zwart opzetstuk, afmeting 13 cm op 13 cm
en 1 cm hoog,
- een roodkleurig opzetstuk, afmeting 13 cm op
13 cm en 2 cm hoog,
- een geelkleurig opzetstuk, afmeting 13 cm op
13 cm en 6 cm hoog.
Deze opzetstukken passen op het basisstuk en
zijn onderling met elkaar te combineren en perfect stapelbaar. Bij het opeenstapelen vormt men
kokers om zo de gewenste hoogte te bekomen.
De zijkanten zijn licht geperforeerd om het restvocht van de chape of de mortel in de tegeldrager te kunnen afvoeren. De Gumo-Blocks®
kunnen opgevuld worden met chape of Argexkorrels.
Polypropyleen latjes die in kruis kunnen gemonteerd worden, dienen om de voeg tussen de
tegels te bepalen. Deze passen op de bovenbouw. De tegeldrager kan zo in verschillende
compartimenten verdeeld worden.

Plaatsing
Voor de plaatsing moeten de volgende stappen
worden gevolgd:
- Vloerpassen uitzetten.
- Stellen van de rijlatten.
- Vloerderskoord aanspannen.
- Zwart basisstuk plaatsen.
- De verschillende Gumo-Blocks® opzetstukken
tot op de gewenste hoogte op het basisstuk
vastklikken.
- Gumo-Blocks® tegeldragers opvullen met chape
en/of argex
Bij opvulling met chape:
- Kokers en zone tussen bovenkant opzetstuk en
bovenkant kruislat opvullen met vochtige chape
(korrel zand 0/2)
Bij opvulling met Argexkorrels AR 4/10:
- Kokers opvullen tot iets onder bovenkant opzetstuk met Argexkorrel 4/10.
- Zone tussen bovenkant opzetstuk en bovenkant
kruislat opvullen met een voldoende stroeve
mortel.
- Kruislatten op het bovenste opzetstuk monteren.
- In elke hoek gevormd door de kruislatten extra mortel (bij gebruik Argexkorrels) of chape
aanbrengen tot ongeveer de bovenkant van de
kruislatten.
- Tegels zacht inkloppen tot aan de opgespannen
vloerderskoord.
Voordelen
Dit systeem vangt het dikteverschil in de natuursteentegels zeer goed op omdat men met chape
werkt: dit resulteert in een perfecte plaatsing
(100% waterpas). Daarenboven is dit systeem ook
efficiënter (tijdbesparend) in plaatsing in vergelijking met bestaande tegeldrager systemen.
Ook de nieuwe generatie dikke, zelfdragende
keramische tegels kunnen worden geplaatst op
Gumo-blocks® Hierbij vangt de Gumo-Blocks®
de oneffenheden van de ondergrond op, met als
resultaat een egaal vlakke vloerafwerking, zowel
binnen als buiten.
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HALFEN NV
Borkelstraat 131
BE 2900 Schoten
Tel.: 03 658 07 20
Fax: 03 658 15 33
info@halfen.be • www.halfen.be

Bedrijfsgegevens
Halfen NV, een bedrijf met meer dan 1.300 werknemers in 14 landen en meer dan 20.000 producten, is één van de meest succesvolle leveranciers
voor beton-, verankerings-, gevel-, bevestigingsen montagetechnieken. Met de merken “HALFEN”, “DEHA” en “FRIMEDA” behoort Halfen
tot de marktleiders.
Het bedrijf is in 1929 opgericht met als doel op
maat gemaakte, innovatieve en rendabele oplossingen te verstrekken aan klanten. Wij doen dit
met volle overtuiging, bekwaamheid, nieuwste
technologie, kwaliteit en veiligheid. De Halfen
innovaties waren en zijn nog steeds revolutionair
voor de gehele industrie.
Ook in de toekomst willen wij vooruitgang boeken door te blijven investeren in onderzoek en
ontwikkeling.
Leveringsprogramma
Bevestigingsproducten voor beton:
- Halfen-rails; Bouten en toebehoren; Windanker; Ankra-rails; Schroefhulzen; Keilbouten en
chemische ankers.
Betonwapening:
- Doorkoppelsysteem; Stekkedozen; Doorponswapening; Dwarskrachtwapening; Thermische
onderbreking; Deuvels; akoestische isolatietechnieken.
Transportankers voor panelen e.d. in beton:
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- Ringtransportsysteem; Hijshulzen; Kogelkopankersysteem.
Ophang- en bevestigingstechniek voor metselwerk:
- Enkele en dubbele console; spouwhaken; hoekprofielen; toebehoren.
Ophang- en bevestigingstechniek voor natuursteen:
- Mortelankers; snelmontageankers; toebehoren; afstandsmontage.
Ophang- en bevestigingstechniek voor betonpanelen:
- Gevelplaatankers; borstweringsankers; afstoters; verstiftingen; windankers; sandwichankers.
Spanstaafconstructies:
- Trekstangen; kabels.
Dienstverlening
Halfen N.V. te Schoten verdeelt de bevestigingssystemen in België en Luxemburg. Een eigen
ingenieursbureau zorgt voor technische inlichtingen en advies.
Korte beschrijving
Detan is een volledig spanstaafsysteem dat toelaat
alle problemen van krachtovername en structuurspanningen in een gebouw op een eenvoudige
manier op te lossen. Detan is een systeem dat grote
overspanningen toelaat, en dit met beperkte secties. Het Detan spanstaafsysteem bestaat uit één
of meerdere spanstaven, twee vorken, twee assen,
vier veiligheidsringen en twee kontermoeren. De

staven beschikken aan de uiteinden over enerzijds
rechtse, anderzijds linkse metrische draad, wat de
montage en regeling sterk vereenvoudigd (geen
laswerk, geen spanners). De toepassingen variëren
van eenvoudige spanstaafsys- temen tot ingewikkelde kruisverbanden, waar meerdere staven in
één punt samenkomen en onderling verbonden
worden d.m.v. een Detan koppelschijf.
Algemene intrinsieke kenmerken
Types:
Het gamma trekstaven omvat 19 verschillende
diameters, van 6 mm tot 95 mm. De maximale
lengte van een staaf bedraagt ongeveer 15 m.
Door gebruik te maken van verbindingsmoffen
kan men deze lengte nog vergroten. Om doorbuiging te voorkomen kan men gebruik maken
van de Detan gegoten verbindingsmoffen, die
toelaten een verbinding te maken met een verticaal systeem.
Samenstelling:
Detan bestaat uit een op maat gemaakte
trekstaaf, aan beide uiteinden voorzien van
schroefdraad en twee bijpassende haken. De
uiteinden van de trekstaaf zijn voorzien van
respectievelijk linkse en rechtse draad, zodat
men de juiste spanning kan verkrijgen door de
trekstaaf rechtstreeks vast te schroeven.
Grondstoffen, materialen, componenten:
Het Detan systeem kan geleverd worden in
blank staal, galvanisch, warm verzinkt staal of
roestvast staal.
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Hulpstukken:
Ankerschijven en moffen voor de koppeling van
meerdere trekstaven.
Vorm, afmetingen, gewicht
Afmetingen:
De elementen worden op maat gemaakt op basis van uitvoeringsplannen.
Waarneming, uitzicht
Waarneming:
Door de regendruppelvorm vloeien haak en
trekstaaf mooi in elkaar, zodat een elegant
geheel bekomen wordt. De haken zijn zo ontworpen dat de schroefdraden volledig bedekt
worden.

ingewikkelde kruisverbanden, waar meerdere
staven in één punt samenkomen en onderling
verbonden worden d.m.v. een Detan koppelschijf.
Randvoorwaarden, eisen in verband met
opbouw
Plaatsing, bevestiging, montage en verwerking:
Het systeem is snel te monteren, en dit kan
gebeuren zonder enig laswerk. Door de linkse
en rechtse schroefdraden kan men de nodige
spanning zeer nauwkeurig bekomen door eenvoudig draaien aan de trekstaaf.
Het afgeplatte deel laat het gebruik van een
sleutel toe.

De schroefdraden zijn bovendien voorzien van
een veiligheid, zodat ze niet geforceerd kunnen
worden bij het aantrekken.
Economische, commerciële randvoorwaarden
Prijzen: op aanvraag bij Halfen N.V.
Leveringsvoorwaarden: op aanvraag bij Halfen
N.V.
Leveringsgebied: België en Luxemburg.
Leveringstermijn: volgens afspaak.
Technische service: Tekeningen van de haken op
schaal 1/1 of 1/2 kunnen voor alle belastingen
van het gamma op verzoek bekomen worden.

Mechanische prestaties
Stabiliteit:
Voor alle bijzondere toepassingen kan een studie worden gemaakt. De berekening van de benodigde toegelaten belasting, gebeurt door de
ingenieur stabiliteit, verbonden aan het bouwproject.
Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
Detan-spandraadconstructies kunnen gebruikt
worden in elk soort gebouw en bij elk soort
architectuur. Detan maakt het mogelijk een
draagstructuur met kleine secties te realiseren,
zodat bij bv. glasstructuren een maximum aan
licht kan binnenvallen. De toepassingen variëren van eenvoudige spanstaafsystemen tot

De lengte van elke spandraad wordt van as tot as gemeten
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HOLONITE BV
Postbus 39
NL 4690 AA Tholen
Tel.: +31 166 601 300
Fax: +31 166 603 558
info@holonite.nl • www.holonite.nl

Bedrijfsgegevens
Sinds 1969 is Holonite dé naam op het gebied
van composietsteen in Nederland. Als producent van o.a. dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen heeft Holonite binnen de bouw en de
kozijnindustrie een leidende positie verworven.
Holonite-producten zijn onder meer waterdicht,
onderhoudsarm en vorst- en alkalibestendig en
daarmee geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Ze zijn leverbaar in uiteenlopende
kleur- en textuurvariaties en worden standaard of
op specificatie bewerkt. Eigenhandig zijn ze ook
zeer eenvoudig te bewerken door middel van
een steenboor en -zaag. Holonite voorziet elke
levering (indien gewenst) van de bijbehorende
bevestigings- en montagematerialen voor een
snelle verwerking. Hiermee is Holonite niet uitsluitend een producent van bouwelementen voor
de reguliere bouw, maar een partner en meedenker binnen de bouwkolom. Ook de vele mogelijkheden op het gebied van maatwerk geven keer
op keer weer meer invulling aan deze rol.
Composietsteen
Holonite-producten bestaan uit een hoogwaardig composietmengsel, waarin verschillende
vulstoffen vermengd zijn met een bindmiddel.
De compactheid en de structuur biedt geen voedingsbodem voor vuil en groene aanslag. En kou-
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debruggen worden dankzij het karakter van het
bindmiddel vermeden, terwijl toeslagmiddelen
tegelijkertijd garant staan voor een natuurlijke
uitstraling van het product.
Standaard & maatwerk
Het standaard productassortiment is gebaseerd
op een zeer gevarieerde maatvoering waarmee
in vrijwel alle denkbare situaties kan worden
voorzien. Daarnaast produceert Holonite producten volledig op maat.
Standaard Holonite-producten
- Vensterbanken
- Dorpels (buitendeur-, binnendeur-, badcel-, en

Basiskleuren

rolstoeldorpels voor binnen- en buitendraaiende deuren.)
- Raamdorpels, venstertabletten (vlak en gecontramald/geravelleerd)
- Muurafdekkers (muurkappen, muurafdekelementen)
- Vloerluiken
- Wasautomaatbakken
- Traptreden
- Spekbanden
- Dagkanten, raamomkaderingen
- Plinten
- Premax® laagreliëfdorpels
- Premax® dorpels met directe beglazing
- Onderdorpels met hoge neuten

Textuur

Natura
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- Renomax® (renovatiedorpels)
- Hybride raamonderdorpels
- Kitloze muurafdekkers/muurafdekelementen
- Geïsoleerde gevelplinten
- Brede dorpels
- Schuifpuidorpels
- Alumax® (dorpels voor aluminium kozijnen)
- Kumax® (dorpels voor kunststof kozijnen)
Doelgroepen
Projectontwikkelaars
Projectontwikkelaars werken voor eigen rekening
en risico en houden zich bezig met de ontwikkeling, het management en de aan- en verkoop van
onroerend goed. Het is dus van groot belang dat
de projectontwikkelaar beschikt over relevante
informatie op gebied van nieuwe ontwikkelingen. Door samenwerking met Holonite kan de
projectontwikkelaar zich voor en tijdens de bouw
concentreren op zijn kernactiviteiten.
Woningbouwcoöperaties
De vraag naar kwaliteit van wonen neemt voortdurend toe. Dat geldt niet alleen voor de bovenkant van de woningmarkt maar over de gehele
linie. Er is steeds meer maatwerk nodig om
bewoners naar tevredenheid te huisvesten. Het
leveren van maatwerk is een van de specialiteiten
van Holonite. Holonite levert niet alleen maatwerk in materialen en onderhoudsarme oplossingen, maar ook maatwerk in kennis.
Architecten en studiebureaus
De architect dient binnen het eisenpakket van

de opdrachtgever een uniek ontwerp te maken.
Het product dient derhalve aan hoge eisen te
voldoen. Met deze gedachten ontwerpt Holonite
producten die voor deze doeleinden geschikt
zijn. Daarnaast stelt Holonite o.a. bouwdetails,
CAD-tekeningen ter beschikking van de ontwerpers.
Bouwbedrijven
De aannemer is gebaat bij een partner die ervoor
zorgt dat het complete bouwproject wordt
ondersteund. Holonite biedt kennis en kunde
door middel van gekwalificeerd personeel, montage en verwerkingsvoorschriften, verwerkingsproducten onder eigen label en indien gewenst
advies op de bouwplaats.
Kozijnenindustrie (raamfabrikanten/schrijnwerkerijen)
De kozijnenindustrie streeft ernaar om stagnatie
in het productieproces te voorkomen. Dat betekent dat naast de kwaliteit van de producten, ook
de kwaliteit van logistiek van groot belang is.
Holonite put voor het grootste deel van de beleveringen aan de kozijnindustrie uit een strategische voorraad standaard onderdorpelsystemen
om zo op tijd te kunnen leveren.
Leveringstermijn
Standaard Holonite-producten worden geleverd binnen de drie tot vier weken. Bij op maat
gemaakte producten is de levertijd langer als
gevolg van de omvang en complexiteit van het
project.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Holonite heeft de ambitie zich te blijven ontwikkelen. Niet alleen op economisch maar ook op
sociaal en maatschappelijk vlak. Als organisatie
wordt er verantwoordelijkheid genomen voor
de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens
en milieu. Dit vertaalt zich in producten die
geproduceerd worden op basis van verantwoord
gedrag. Dit zijn producten die o.a. optimaal isoleren (Holonite Passief) en die vervaardigd zijn uit
minder en hernieuwbare grondstoffen (Holonite
Biobased). Daarnaast maakt Holonite bewust
keuzes om de balans te bereiken tussen People,
Planet en Profit. Sinds kort zijn alle Holonite-producten Cradle to Cradle gecertificeerd.
Innovatie
Binnen Holonite zorgt het bedrijfsbureau/Research & development voor de technische ontwikkeling van nieuwe producten, zowel op initiatief
van het bedrijf als op aanvraag van klanten. Ook
de komende jaren zullen nog diverse producten
aan het programma worden toegevoegd.
Holonite beschikt sinds 1996 over het ISO-9001
certificaat. Als basis hiervoor geldt het in toenemende mate verbeteren van de kwaliteit van
het Holonite-product. De inspanningen van alle
medewerkers zorgen ervoor dat de klant een
hoogwaardig en kwalitatief goed product ontvangt dat, (indien gewenst) van levering, tot
montage en afwerking inclusief alle benodigdheden (schroeven, lijm, primer, ontvetter, etc.) in
een totaalpakket wordt aangeboden.
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ISOBOUW SYSTEMS BV
Kanaalstraat 107
NL 5711 EG Someren
Tel.: +31 493 498 111
Fax: +31 493 495 971
info@isobouw.be • www.isobouw.be

IsoBouw SlimFix - thermisch isolerende sandwichpanelen en dakelementen
Korte omschrijving
IsoBouw SlimFix zijn inovatieve, zelfdragende en
isolerende sandwich dakelementen voor pannenen leiendaken met een verhoogde kwaliteit en
toepassingsgemak, voor een optimaal isolerende
dakconstructie met besparing van gordingen en

kepers. De ongekend dunne isolatiekern in combinatie met een hoog isolerend vermogen betekent een reductie van de opbouwhoogte en een
vereenvoudiging van de detailleringen. Hierdoor
zijn de dakelementen behalve voor nieuwbouw
ook uitermate geschikt bij renovatiedaken.

Algemene intrinsieke kenmerken
Types:
IsoBouw SlimFix is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen, met diverse isolatiewaarden, geluidwerende eigenschappen en overspanningsmogelijkheden. Daarnaast levert IsoBouw het type
SlimFix RF30 met extra brand- en geluidwerende
kwaliteiten (Brandweerstand van > 30 minuten)
en het type SlimFix Spoor voor toepassing op
keperconstructies.
Type

Dikte in mm
excl. tengel

Gewicht
in kg/m2

2,55

SlimFix 2.5 3/3

82

ca. 6,5

2,45

SlimFix 2.5 3/3L

89

ca. 8,5

2,60

SlimFix 2.5 8/8

90

ca. 12,5

2,50

SlimFix 2.5 8/8L

97

ca. 14

3,10

SlimFix 3.0 3/3

98

ca. 7

2,95

SlimFix 3.0 3/3L

106

ca. 9

3,05

SlimFix 3.0 8/8

105

ca. 13

2,95

SlimFix 3.0 8/8L

114

ca. 15

3,55

SlimFix 3.5 3/3

113

ca. 7

3,45

SlimFix 3.5 3/3L

124

ca. 9,5

3,60

SlimFix 3.5 8/8

122

ca. 13

3,45

SlimFix 3.5 8/8L

131

ca. 15,5

4,10

SlimFix 4.0 3/3

130

ca. 7,5

3,95

SlimFix 4.0 3/3L

141

ca. 10

4,10

SlimFix 4.0 8/8

137

ca. 13

3,95

SlimFix 4.0 8/8L

149

ca. 16

4,45

SlimFix 4.5 3/3

141

ca. 8

4,40

SlimFix 4.5 3/3L

158

ca. 11

4,50

SlimFix 4.5 8/8

149

ca. 14

4,45

SlimFix 4.5 8/8L

166

ca. 17

5,00

SlimFix 5.0 3/3

157

ca. 9

4,90

SlimFix 5.0 3/3L

176

ca. 11,5

4,95

SlimFix 5.0 8/8

164

ca. 14

4,90

SlimFix 5.0 8/8L

183

ca. 17,5

5,40

SlimFix 5.5 3/3

172

ca. 9

5,30

SlimFix 5.5 3/3L

193

ca. 12

5,40

SlimFix 5.5 8/8

180

ca. 14

5,40

SlimFix 5.5 8/8L

200

ca. 18

5,80

SlimFix 6.0 3/3

187

ca. 9

5,80

SlimFix 6.0 3/3L

210

ca. 13

5,90

SlimFix 6.0 8/8

197

ca. 14

5,90

SlimFix 6.0 8/8L

220

ca. 18,5

6,60

SlimFix 7.0 3/3

218

ca. 10

6,80

SlimFix 7.0 3/3L

245

ca. 14,5

6,60

SlimFix 7.0 8/8

226

ca. 15

6,70

SlimFix 7.0 8/8L

252

ca. 20

3,05

SlimFix 3.0 25/3L(RF30)

126

ca. 25

2,55

SlimFix Spoor 2.5

82

ca. 6,5

2,90

SlimFix Spoor 3.0

98

ca. 7

3,55

SlimFix Spoor 3.5

113

ca. 7

4,15

SlimFix Spoor 4.0

130

ca. 7,

4,45

SlimFix Spoor 4.5

141

ca. 8

5,00

SlimFix Spoor5.0

157

ca. 8,5

Isolatiewaarde
Rtot in m2K/W

Samenstelling:
Bovenplaat: Bouwspaanplaat met plaatdikte
3 mm (type 3/3 en type SlimFix Spoor) of 8 mm
(type 8/8), voorzien van een oranjekleurige dampopen cachering.
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Isolatiekern: EPSHR (geëxpandeerd polystyreen)
met een verhoogd isolerend vermogen, in verschillende diktes.
Onderplaat: Bouwspaanplaat met plaatdikte
3 mm (type 3/3 en type SlimFix Spoor) of 8 mm
(type 8/8), of 25 mm (type RF30), voorzien van
een wit gebroken coating als primaire laag.
Alle types, met uitzondering van SlimFix Spoor,
zijn voorzien van 3 tengellatten 20x30 mm en een
gootregel van 20 mm dikte, in hoogte variërend
met de dikte van de isolatiekern.
Type L: voorzien van langsribben voor verhoogde
overspannings-mogelijkheden, dikte 22 mm en in
hoogte variërend met de dikte van de isolatiekern.
Materialen:
- Isolatiekern: EPSHR (geëxpandeerd polystyreen) met een ver-hoogd isolerend vermogen, volgens ATG-2010, brandvertragend gemodificeerd, (H)CFK-vrij;
- Spaanplaat: Bouwspaanplaat met verbeterde
vochtbestendigheid van het type B (STS 04.6),
schimmelwerend;
- Hout: Europees naaldhout, kwaliteit S6 conform STS 04 deel 2 uitgave 1989.
Toebehoren:
SlimFix is leverbaar incl. alle bevestings- en
afdichtingsmiddelen. Voor bepaling van hoeveelheden en types zijn handige tabellen beschikbaar. Tevens geeft IsoBouw projectgerichte
ondersteuning.
Keuringen:
ATG 2010, Type RF30: ATG 2473 en beproevingsverslag RUG-Gent nr. 8598.
Vorm, afmetingen, gewicht
Vorm:
rechthoekig. Op aanvraag leverbaar met afgeschuinde nok- en gooteinden.
SlimFix Spoor: langsnaden met sponning en
overlappende naden.

Afmetingen:
- breedte 1020 mm
- lengte: op specificatie van 3630 t/m 7520 mm.
SlimFix Spoor: 6000 mm.
- dikte: afhankelijk isolatiewaarde (zie tabel).
Gewicht:
afhankelijk van uitvoering
(zie tabel).
Mechanische prestaties
Type

Max. overspanning in mm
30° 40° 50°

Max gootoverstek
in mm bij 45°

SlimFix 2.5 3/3

1150

1200

1300

150

SlimFix 2.5 3/3 L

2100

2200

2200

620

SlimFix 2.5 8/8

1250

1350

1500

200

SlimFix 2.5 8/8 L

2250

2300

2400

660

SlimFix 3.0 3/3

1250

1400

1300

250

SlimFix 3.0 3/3 L

2500

2600

2650

750

SlimFix 3.0 8/8

1500

1600

1700

400

SlimFix 3.0 8/8 L

2700

2800

2850

790

SlimFix 3.5 3/3

1250

1350

1300

300

SlimFix 3.5 3/3 L

2950

3050

3100

820

SlimFix 3.5 8/8

1700

1800

1950

450

SlimFix 3.5 8/8 L

3100

3200

3300

930

SlimFix 4.0 3/3

1200

1350

1250

500

SlimFix 4.0 3/3 L

3350

3400

3550

920

SlimFix 4.0 8/8

1850

2000

2150

600

SlimFix 4.0 8/8 L

3500

3650

3750

1020

SlimFix 4.5 3/3

1300

1350

1450

550

SlimFix 4.5 3/3 L

3600

3700

3700

1020

SlimFix 4.5 8/8

1600

1750

1950

600

SlimFix 4.5 8/8 L

3900

4000

4050

1100

SlimFix 5.0 3/3

1350

1400

1500

600

SlimFix 5.0 3/3 L

3900

4100

4100

1120

SlimFix 5.0 8/8

1650

1800

2000

700

SlimFix 5.0 8/8 L

4350

4600

4850

1200

SlimFix 5.5 3/3

1400

1400

1450

600

SlimFix 5.5 3/3 L

4000

4100

4100

1150

SlimFix 5.5 8/8

1650

1800

2050

700

SlimFix 5.5 8/8 L

4400

4600

4800

1200

SlimFix 6.0 3/3

1450

1450

1450

650

SlimFix 6.0 3/3 L

4100

4200

4200

1200

SlimFix 6.0 8/8

1700

1850

2100

750

SlimFix 6.0 8/8 L

4500

4550

4600

1200

SlimFix 7.0 3/3

1600

1700

1900

700

SlimFix 7.0 3/3 L

4500

4500

4500

1250

SlimFix 7.0 8/8

1900

2000

2200

800

SlimFix 7.0 8/8 L

4800

4800

4900

1250

Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
Dakelementen voor bedekking met pannen,
leien of golfplaten van hellende daken met gordingkappen in woning- en utiliteitsbouw t/m
klimaatklasse 3, voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
SlimFix Spoor: dito, voor hellende daken met
keperkappen.
Bruikbaarheid, economisch:
Zeer dunne en lichte elementen met een hoog
isolerend vermogen, daardoor eenvoudige montage, makkelijk te zagen, minimale opbouwhoogte, eenvoudige detailleringen.
Randvoorwaarden, eisen m.b.t. de
opbouw
Opslag: Droog opslaan en vrij van de grond.
Montage: Speciaal ontwikkeld hijswerktuig leverbaar.
Economische, commerciële randvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden: op aanvraag bij IsoBouw.
Leveringsgebied: Benelux, andere landen in
overleg.
Technische service: technische catalogus, bouwtechnische en fysische assistentie op aanvraag.

Uitgangspunten:
berekening volgens NBN B03 en STS 31, meervelds overspanning.
Prestaties bij brand, bij explosie
Brandreactieklasse isolatiekern: A1 volgens NBN
S21-203
Brandweerstand: Type RF30 (SlimFix 3.0 25/3L),
RF 30 min. volgens ATG 2473 en beproevingsverslag RUG-Gent nr. 8598.

75

ISOBOUW SYSTEMS BV
Kanaalstraat 107
NL 5711 EG Someren
Tel.: +31 493 498 111
Fax: +31 493 495 971
info@isobouw.be • www.isobouw.be

IsoBouw PolyFort+ en SlimFort - EPSHR muurisolatie voor
hoge isolatiewaarden
Korte omschrijving
IsoBouw PolyFort+: is een harde muurisolatie met
een door IsoBouw ontwikkeld nieuw isolatiemateriaal EPSHR, een isolator met een zeer hoog isolerend vermogen. Het gevolg: In vergelijking tot
andere alternatieven isoleert IsoBouw PolyFort+
met EPSHR aanzienlijk beter waardoor betere
U-waarden bereikt kunnen worden.
Bovendien is IsoBouw PolyFort+ dankzij de handige afmetingen, het lage gewicht en de hulplijnen makkelijker en sneller in de spouw te plaatsen. Hierdoor kan kostbare tijd en geld bespaard
worden. IsoBouw PolyFort+ is zeer attractief
geprijsd.

SlimFort® is een compleet nieuw isolatiesysteem
voor gevels die met esthetische beplating worden afgewerkt.
Deze gepatenteerde innovatie onderscheidt zich
door de toepassing van de geïntegreerde beugels. Dankzij deze beugels ontstaat er een doorlopende isolatielaag zonder onderbrekingen met
houten latten.
De beugels maken bovendien een zeer eenvoudige en snelle plaatsing van de isolatieplaten
mogelijk. Hetzelfde geldt voor het stelwerk. Deze
kan dankzij de uitgekiende samenstelling van de
beugels door één persoon kinderlijk simpel gerealiseerd worden.

Algemene intrinsieke kenmerken
Types:
IsoBouw PolyFort+ is in diverse diktes verkrijgbaar.
Isolatiedikte in mm

Type

RD in m2K/W

UC in W/(m2.K)*

40

PolyFort+ 40

1,25

0,56

60

PolyFort+ 60

1,90

0,42

50

79

93

PolyFort+ 50

PolyFort+ 79

PolyFort+ 93

109

PolyFort+ 109

144

PolyFort+ 144

127
95

130
147
163
181

PolyFort+ 127
SlimFort 2.5
SlimFort 3.5
SlimFort 4.0
SlimFort 4.5
SlimFort 5.0

1,60

2,50
3,00
3,50
4,05
4,60
2,66

0,48
0,34

0,29
0,26
0,23
0,20

3,77
4,33
4,84
5,39

* Afhankelijk van de totale gevelopbouw. Raadpleeg www.isobouw.be
voor meer informatie.
* Andere diktes op aanvraag leverbaar.

Materiaal:
PolyFort - lichte en harde platen van EPSHR met
een verhoogd isolerend vermogen, in brandveilige SE-kwaliteit.
SlimFort - lichte en harde platen EPSHR-SE met
extreem hoge isolerende werking, ter plaatse van
de metalen beugels oranje EPS-SE in verhoogde
densiteit
Keuringen:
- PolyFort - ATG: H870, Komo attest: K4080/05
(2007)
- SlimFort - Komo productcertificaat: K4084/03
Vorm, afmetingen, gewicht
Vorm:
PolyFort - rechthoekige platen, voorzien van een
extra grote sponning rondom voor een goede
onderlinge aansluiting zonder koudebruggen.
Platen zijn dankzij de hulplijnen op het product
snel en gemakkelijk te verwerken.
- SlimFort - Rechthoekige platen, voorzien van
een messing/groef klikverbinding voor een
goede onderlinge aansluiting zonder koudebruggen.
Afmetingen:
PolyFort -1200 x 600 mm (werkende maat), sponning van 25 mm.
- SlimFort - 1200 x 600 mm (werkende maat)
Gewicht:
Zeer lichte en eenvoudig hanteerbare platen.
Thermische prestaties
Warmteweerstand R:
zie tabel bij types.
Prestaties bij brand
Brandklasse:
Euroclasse E volgens NEN-EN 13501-1
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Geschikt voor gebruik
Toepassingsgebied PolyFort:
in alle geheel of gedeeltelijk gevulde spouwmuurconstructies bij binnenspouwbladen van
zowel traditioneel metselwerk, cellenbeton, kalkzandsteenblokken als gewapend beton.
Toepassingsgebied SlimFort:
Isolatieplaten voor gesloten gevelsystemen met
geventileerde droge gevelbekleding met een
maximale gewicht van 19 kg/m2, horizontaal en
verticaal verwerkbaar bij nieuwbouw en renovatiewerken tot 20 meter boven het maaiveld. Toepasbaar op draagstructuren van beton en massief
of geperforeerd metselwerk. Toepassing in kustgebieden in overleg met IsoBouw.
Bruikbaar, economisch:

PolyFort - zeer dunne, lichte en harde platen
met hoge isolatiewaarden, daardoor eenvoudige
montage, makkelijk te zagen, minimale muurdikten, uitstekende U-waarden.
- SlimFort - Zeer snel verwerkbaar systeem, geen
koudebruggen, grote besparingen aan materialen (hout en folie) en altijd een optimaal geventileerde gevel.
Randvoorwaarden, eisen m.b.t. de
opbouw
Enkele aandachtspunten:
- Binnenspouwblad vlak afwerken.
- De platen onderling en tegen het binnenspouwblad goed aansluiten.
- Platen zoveel mogelijk “liggend” aanbrengen
met de sponning naar buiten aflopend.
- Platen in verband aanbrengen (overlap mini-

maal 20 cm).
- Bevestigen met gangbare spouwhaken en clips
(min. 4 stuks per m2).
- Hoekaansluitingen koud tegen elkaar plaatsen
en fixeren met een rechte spouwhaak.
- Eventuele naden afdichten met isolatieschuim.
Economisch, commerciële randvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden: op aanvraag bij IsoBouw.
Leveringsgebied: Benelux, andere landen in
overleg.
Leveringen: via verdelers
Technische service: technische projectondersteuning op aanvraag.
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JOINTEX (J.G.S. EUROPE) BVBA
Nieuwstraat 10 a
BE 2940 Stabroek
Tel.: 0475 59 59 09 + 0473 53 06 20
Fax: 03 213 28 79
info@jgseurope.com • www.jgseurope.com

Bedrijfsgegevens
J.G.S.Europe bvba is een succesvolle, dynamische en jonge onderneming, gevestigd in de provincie Antwerpen in het polderdorpje Stabroek,
gelegen aan de A12 tussen Antwerpen en Bergen op Zoom (NL)
J.G.S.Europe bvba geeft technische voorlichting
aan gemeentebesturen, architecten, studiebureaus en praktische voorlichting door middel van
demonstraties ter plaatse.
Leveringsprogramma
Het bedrijf is exclusief importeur en verdeler van
Jointex - kunsthars voegmortels en koud reparatie-asfalt eASyPHALT® voor de Benelux.
Jointex Easy-Joint - kant en klare voegmortel
sterk waterdoorlatende voegmortel die zo goed
als elke hoeveelheid regenwater in de ondergrond afvoert.
Jointex Easy-Joint is perfect voor de aanleg van
voetpaden en terrassen. De poreuze structuur van
Jointex Easy-Joint voldoet aan al uw eisen, van
waterdoorlaatbaarheid tot milieubewustheid.
Jointex Easy-Joint is vorst- en dooizoutbestendig, onkruidvrij,slijtagebestendig.
Jointex Drainage - doorlatende voegmortel
sterk waterdoorlatende voegmortel die zo goed
als elke hoeveelheid regenwater in de ondergrond afvoert.

PRODUCTENREGISTER

Jointex Drainage is perfect voor de aanleg van
opritten, private- en openbare parkings. Jointex
Drainage is vorst- en dooizoutbestendig,
onkruidvrij, hogedrukreiniger-, slijtage- en veegmachinebestendig.
Jointex D-Medium - beproefde voegmortel
gering waterdoorlatende voegmortel voor
bestrating. Jointex D-Medium is vorst- en dooizout-bestendig, onkruidvrij, hogedrukreiniger-,
slijtage- en veegmachine bestendig. Jointex
D-Medium is perfect voor normale verkeersbelasting
Jointex D-Heavy - moderne voegmortel
zeer gering waterdoorlatende voegmortel voor
bestrating. Jointex D-Heavy is vorst- en dooizoutbestendig, onkruidvrij, hogedrukreiniger-,
slijtage- en veegmachinebestendig. Jointex
D-Heavy is na 6 uur voor voetgangers begaanbaar, na 24 uur ook geschikt voor verkeer. Perfect
voor openbare wegen met korte sperperiode.
Jointex D-Extra Heavy - de sterkste voegmortel
zeer gering waterdoorlatende bestratingsvoegmortel.
Jointex D-Extra Heavy is vorst- en dooizout
bestendig, onkruidvrij, hogedrukreiniger-, slijtage- en veegmachinebestendig. Jointex D-Extra
Heavy is perfect voor busstations, laadzones en
openbare wegen.

MERKEN

Jointex Decor - decoratieve split- en steenslagbinder
een bindmiddel waarmee men in de handel verkrijgbaar split (gewassen, gedroogd en stofvrij)
en steenslag kan binden voor binnen- en buitenruimten (korrelgrootte vanaf 5/8 tot maximum
16/32) Jointex Decor is ideaal voor boomspiegels, decoratieve bestratingen, grafzerken en
huisaansluitingen. Jointex Decor is vorst- en dooizoutbestendig en voorkomt onkruidgroei. Het
dient uitsluitend samen met droge- en stofvrije
split en steenslag gemengd te worden. Natte
split of steenslag kan leiden tot vlekvorming en
vermindert de hechting.
Ideaal voor onkruidvrije paden, opritten, ... Geen
onkruid meer verwijderen!
Jointex Terras - voegmortel voor gecoate tegels
en poreuze natuursteen
eASyPHALT® is een reparatie “koud”-asfalt op
bitumenbasis en is zowel bij extreme warmte als
bij extreme vrieskou zéér eenvoudig aan te brengen.

BB/SfB

Bitumen, gietasfalt

(99)Ys4

Gevelafwerkingen, voegprofielen, alg.

(41.9)Zt4

Merknaam voor diverse produkten

eASyPHALT

Vloerafwerkingen, systemen, gietasfalt

(43)As4

Vloerafwerkingen, voegprofielen, alg.

(43.9)Zt4

Vloerafwerkingen/buiten, systemen, gietasfalt

(94,1)As4

Voegvullingen, kitten

(99)Zt4

Voegvullingen, kitten, brandwerend

(99)Zt4(K3)

Voegvullingen, profielen

(99)Zt4

Voegvullingen, voegmortels

(99)Yt4
Jointex D-Extra Heavy
Jointex D-Heavy
Jointex D-Medium
Jointex Drainage
Jointex Easy-Joint
Jointex Terras

Voegvullingen, voorgevormd

(99)Zt4

Voegvullingsmaterialen voor tegelwerken, alg.

(99)Zt4

Voegvullingsmaterialen voor tegelwerken, epoxy in 2 c.

(99)Xt4
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KINGSPAN UNIDEK NV
Bouwelven 17a
2280 Grobbendonk
Tel.: 014 24 70 10
info@kingspanunidek.be
www.kingspanunidek.be

Bedrijfsgegevens
Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren. Deze
oplossingen leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing en optimalisatie van het wooncomfort.
Dankzij de voortdurende aandacht voor milieueffecten
tijdens productontwikkeling, productie en recycling
zijn de isolatieoplossingen bovendien duurzaam.
De innovatieve aard van Kingspan Unidek heeft geleid
tot de ontwikkeling van talloze producten voor de
bouw, alle vervaardigd op basis van het milieusparende
isolatiemateriaal EPS (geëxpandeerd polystyreen).
De onderneming is in de Benelux marktleider op het
gebied van zelfdragende isolerende sandwichelementen voor hellende daken. Het leveringsprogramma
omvat verder onder meer universele elementen die
toepasbaar zijn voor alle bouwdelen (er kunnen daken
en buitengevels mee worden gemaakt, maar ook binnenwanden en topgevels), renovatieproducten, platdak-, wand- en gevelelementen, spouwmuurisolatieplaten en prefab funderingsbekistingsystemen.
De onderneming, opgericht in 1969 in Gemert (Nederland) en voorheen bekend als Unidek B.V., is onderdeel
van de Kingspan Group. Kingspan is wereldwijd leider
op het gebied van hoogwaardige isolatie, bouwmaterialen en geïntegreerde Solar-oplossingen.
Leveringsprogramma
Het uitgebreide assortiment van Kingspan Unidek
bestaat uit de volgende productgroepen:
- Hellend dak
- Plafond
- Plat dak
- EPS (geëxpandeerd polystyreen)
- Funderingsbekisting
- Vloerisolatie
- Spouwmuurisolatie
ZELFDRAGENDE ISOLERENDE DAKELEMENTEN
Zelfdragende en thermisch isolerende dakelementen worden niet ‘tussen’ het ‘traditionele’ schrijnwerk
geplaatst, maar bovenop houten horizontale steunbalken. Met één handeling is de gehele dakopbouw
kant-en-klaar, inclusief de afwerking aan de onderzijde.
Zelfdragende isolerende dakelementen, ook wel sandwichelementen genoemd, kunnen zowel voor nieuwbouw als renovatie worden ingezet.
De voordelen zijn:
- snelle verwerking;
- geen foutenlast en minimale hoeveelheid restafval
dankzij levering op maat;
- koudebrugarm dankzij de doorlopende isolatieschil;
- grote overspanningen;
- de binnenzijde is kant-en-klaar of naar keuze makkelijk
af te werken (behangen, schilderen, bepleisteren);
- winst aan leefruimte;
- men komt in aanmerking voor overheidssubsidies.

© COBOSYSTEMS® NV 2015

79

NOTITIES

80

© COBOSYSTEMS® NV 2015

KOPAL NV
Ieperstraat 75 A
BE 8610 Kortemark
Tel.: 051 57 09 00
Fax: 051 57 09 88
info@kopal.be • www.kopal.be

Bedrijfsgegevens
Kopal werd opgericht in 1980. Het bedrijf werd al
heel snel een referentie in de Belgische markt en
telt momenteel zo’n 90 medewerkers.
Kopal heeft een eigen Research & Development
afdeling, een modern productieapparaat, een
eigen volautomatische poedercoatafdeling en
een eigen wagenpark, aangevuld met externe
partners.
Kopal was pionier in het aanbieden van volledig
geautomatiseerde producten. De eigen ontwikkelde automatisatie wordt onzichtbaar in het ontwerp verwerkt. Elke poort die het bedrijf verlaat,
heeft een grondige controle ondergaan, waarbij
elk onderdeel zorgvuldig getest werd. Elke poort
krijgt na goedkeuring zijn eigen CE-label mee.
Naast België is Kopal vooral actief in Frankrijk en
Nederland, maar ook in Denemarken, Letland,
Groot-Brittannië en Duitsland, met een uitgebreid verdeelnet.
Kwaliteit is de norm tijdens de productie
Doorheen het hele productieproces van onze
producten is kwaliteit onze grootste zorg. Dat is
onder andere het geval bij de keuze van het materiaal, het ontwikkelen van eigen sturingssoftware,
de aandacht voor technische details, enz...
Ons modern machinepark en onze hoog gekwalificeerde medewerkers staan garant voor een
degelijk afgewerkt product, dat aan alle mogelijke producteisen voldoet. Op elk vlak wordt
continu gestreefd naar verdere verbetering van
de producten, die dan ook aan de strengste veiligheidsnormen voldoen.
CE-markering
Met het aanbrengen van de CE-markering geeft
Kopal aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de
conformiteits- of overeenstemmingsprocedures
zijn voltooid. In de conformiteitsverklaring is aan-
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gegeven dat het product voldoet aan alle van
toepassing zijnde Europese richtlijnen.
Poorten op maat: de kracht van Kopal
In bepaalde omstandigheden is het plaatsen van
een poort met standaardafmetingen moeilijk of
praktisch niet mogelijk. Het kan ook gebeuren
dat voor bepaalde toepassingen er heel specifieke producteisen zijn, waarvoor op de markt
geen poorten te vinden zijn. In zo’n geval is een
op maat gemaakte poort de enige oplossing.
Kopal heeft om te beginnen een hele reeks
standaard afmetingen in haar gamma, die voor
de meeste toepassingen geschikt zijn. Als echter moet afgeweken worden van de standaard
afmetingen, dan is dat bij Kopal geen probleem.
In samenspraak met de klant maken wij een
op maat uitgewerkte oplossing. Dankzij onze
ruime ervaring met maatwerk, kan relatief snel
en tegen een competitieve prijs een poort op
maat gemaakt worden, die volledig aan de eisen
en wensen van de klant voldoet. Dat is de grote
kracht van Kopal.
Leveringsprogramma
Omheiningen:
- Geplastificeerd vlechtwerk
- Staalmatten
- Spijlenhekwerk
- Sierspijlenhekwerk
De keuze van de juiste omheining hangt voornamelijk af van de toepassing. Het spreekt voor zich
dat het omheinen van een tuin niet met dezelfde
materialen zal gebeuren als het omheinen van
bijvoorbeeld een gevangenis. Daarnaast kan het
beschikbare budget voor de omheining eveneens
een rol spelen.
Naast veiligheid en budget is er ook nog het esthetische: voor het omheinen van een stadspark of
een geklasseerd gebouw bijvoorbeeld, kiest men
voornamelijk in functie van het visuele aspect en zal
een sierspijlenhekwerk misschien meer gepast zijn.

Als laatste komt ook nog de persoonlijke smaak
aan bod. Wie zijn eigendom een omheining
met een eigen karakter wil geven, kan zeker zijn
gading vinden in het Kopal gamma.
Draaipoorten
Draaipoorten van Kopal zijn beschikbaar in tal
van afmetingen, van kleine tuinpoortjes tot zware
industriepoorten. Voor elke toepassing heeft
Kopal een gepaste draaipoort.
Alle stalen poorten van Kopal worden verzinkt,
zodat ze gevrijwaard blijven van corrosie. Na het
verzinken kunnen de poorten voorzien worden van
een polyester poederlak, waardoor ze er nog beter
gaan uit zien. Ook de aluminium draaipoorten
kunnen van een laag poederlak voorzien worden.
Dankzij de eigen poederlakafdeling, kan Kopal
alle poorten in een RAL-kleur naar keuze leveren.
Schuifpoorten
Schuifpoorten van Kopal zijn volledig van verzinkt staal, van aluminium of een combinatie van
beide. Bij het ontwerpen van iedere schuifpoort
is heel veel aandacht besteed aan het esthetische
aspect, waardoor de schuifpoorten van Kopal
eerder elegant voor de dag komen als je ze vergelijkt met andere.
Ook de kwaliteit van de gebruikte materialen en
systemen wordt continu in de gaten gehouden,
waardoor de Kopal schuifpoorten niet alleen
betrouwbaar, maar ook gemakkelijk te onderhouden zijn.
Speciale Producten
Naast allerlei toebehoren voor omheiningen,
draaipoorten en schuifpoorten kunt u bij Kopal
ook terecht voor meer ‘speciale’ toepassingen
of varianten op de standaard producten, zoals
draaitrommels, rampalen, spijlenhekwerk voor
huisdieren, enz.
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KOPPEN.BE BVBA
Industriepark Z4 - Brechtsebaan 22
BE 2900 Schoten
Tel.: 03 680 12 34
Fax: 03 680 12 30
info@koppen.be • www.koppen.be

Bedrijfsgegevens
De firma Koppen is reeds meer dan 50 jaar actief
als importeur en producent van kwalitatieve uitrustingsgoederen voor zowel private, industriële,
commerciële als openbare ruimtes. Ze levert
zowel standaardmodules als maatwerk in inox of
verzinkt staal, eventueel in een RAL-kleur gecoat.
Koppen geeft vrijblijvend advies van in de ontwerpfaze tot aan de oplevering, en biedt een uitstekende dienst naverkoop.
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Leveringsprogramma
- Overkappingen: carports, fietsenstallingen,
voor-deurluifels, bushaltes, lichtgangen, booggewelven en zadeldaken, vlakke en hellende daken.
- Fietsenrekken: een ruime keuze rekken, klemmen en haken zowel voor fietsen als voor
mountainbikes, ook antidiefstalsystemen, fietskluizen, aanlegpalen en -beugels.
- Brievenbussen: samengestelde units, vrijstaand
of om in te bouwen, depotkastjes, individuele
brievenbussen, voor binnen of buiten, met of
zonder staander, naamplaat, belpaneel, enz.
- Vestiairemeubilair: vestiairekasten, vakkenkasten en verdeelkasten voor werkkledij of post,
met draaiknop, cilinderslot of muntslot, wandgarderobes en vrijstaande rekken met haken of
kleerhangers, vestiairebanken, as- en afvalbakken, diverse uitvoeringen en modellen, verschillende breedtes, ruime kleurkeuze, ook inox of
aluminium.
- Designmeubilair: metalen tafels, stoelen, zitbanken, displays, parkmeubilair, ... in inox of in
staal.

- Parkeerbewakers: vast, uitneembaar, kantelbaar, met of zonder slotsysteem,...
NIEUW: parkeerpalen op batterij, met afstandbediening.
- Vlaggenmasten: in aluminium, met of zonder
antidiefstalsysteem.
- Afbakeningen: palen en hekken in inox of verzinkt staal, eventueel rood/wit of in RAL-kleur
naar keuze.
- Polyvalente cabines: met of zonder isolatie,
portiersloges, burelen, kassa’s, schuilhuisjes,
controleposten, enz.
Dienstverlening
De showroom kan bezocht worden alle werkdagen van 9 tot 17 uur en ook op zaterdag van 10
tot 16 uur, of op afspraak.
Het bezoek van een adviseur kan steeds, zonder
verplichting, worden aangevraagd.
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MONIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV
Lokerenveldstraat 57
BE 9300 Aalst
Tel.: 053 72 96 72
Fax: 053 72 96 69
info.be@monier.com • www.monier.be

Bedrijfsgegevens
MONIER Roof Products Belgium N.V. maakt 100%
deel uit van MONIER Group, de grootste dakpannenproducent ter wereld. Naast een compleet
assortiment dakpannen, afgestemd op de Belgische markt, levert Monier alle componenten om
een dak tot in detail af te werken: b.v. WAKAFLEX®, FIGAROL®, SPIRTECH® en PROFILO-S®.
Stuk voor stuk producten die professionele vaklui
weten te waarderen omwille van hun verwerkingsgemak en bewezen duurzaamheid. Monier
staat garant voor een persoonlijke én vakkundige
benadering. Ook wat de dienstverlening betreft.
MONIER Dakservice staat architecten en aannemers/dakdekkers bij waar nodig met technisch
dakadvies.

Leveringsprogramma
MONIER ontwerpt en produceert vrijwel alle dakpannen en daksysteemcomponenten (onderdakfolies, panhaken, loodvervangende aansluitingen
etc.) zelf. Zo zijn alle onderdelen perfect op elkaar
afgestemd, wat resulteert in een perfect werkend
dak. Alle componenten worden getest, zowel in
onze eigen als in onafhankelijke testlaboratoria.
Keramische dakpannen
• Stormpannen
• Vlakke Pannen
- POSTEL 20
- FONTENELLE
- KRUISPAN
- SIGNY
• Betondakpannen
- TUILE PLAT
- TEEWENPAN
- VLAKKE MULDEN
- TEGALIT

PRODUCTENREGISTER
Dakafwerkingen, pannen, beton EN 490

• Gegolfde Pannen
- DNH
- OUDE HOLLE
- OVH 200 RUBENS
- OVH 206 BRUEGEL
- VH Variabel BREITNER
- VH Variabel RUYSDAEL

• Grote Panmodellen
- MüRITZER (Topas 11)
- RENOVA
- RUBIN 9V
- RUBIN 11V (P)
- RUBIN 13V
- STANDARD (Topas 15)

• Toebehoren voor dakafwerkingen
- Onderdakfolie SPIRTECH 400 / 300 / 300 + /
200 / 110 en VAPOTECH Clima+ 200
- FIGAROLL en DRYROLL ventilerende afdichting
ruiters
- WAKAFLEX loodvervangende aansluiting
- PROFILO-S en prefab kielgoot
• Isolatie
- MONIER CLIMA COMFORT PLUS: isolatieplaten

MERKEN

BB/SfB

Teewen

(47)Nf2

Tegalit
Dakafwerkingen, pannen, keramisch EN 1304

DNH

(47)Ng3

Fontenelle
Oude Holle
OVH 200 Rubens
OVH 206 Bruegel
Kruispan
Postel20
Renova
Rubin UV
Rubin 13V
Rubin 9V
Signy
Tuile Plat
VHVariabel
Vlakke MuIden
Dakafwerkingen, pannen, gebakken aarde
Dakafwerkingen, pannen, toebehoren

(47)Ng2
Dryroll

(47)Na

Figaroll
Dakafwerkingen, prefab kilgoten, alg.
Dakafwerkingen, systemen voor hellend dak, PF, thermisch isolerend

Profilo-S

(47)Ma

CLIMA COMFORT PLUS

(47)An7(M2)

Dakafwerkingen, tegelpannen, alg.
Daken, dakdoorvoeren, alg.

(47)Na
Combivent

(37.5)Xa

Multiflex
Daken/structuren, systemen, alg.

(27)Aa

Dakranden, vervormbare platen, PIB

Wakaflex

(47)Mn6

Onderdaken, soepele folies, alg.

Spirtech

(47)La

Spirtech
Vapotech Clima+ 200
Producten, gebakken aarde/diversen
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Er zijn slechts een paar momenten in het leven wanneer

Mindow is de ultieme paradox tussen complexiteit

je zesde zintuig je vertelt dat je iets unieks gaat

en eenvoud. Het is minder, maar toch zo veel meer.

beleven. Het is niet alleen wat je ziet, voelt, hoort, ruikt of

Het is pure architectuur, perfect design en uitstekende

proeft. Het is dat ene moment dat je het gewoon zeker

kwaliteit. Maar Mindow is ook duurzaam, passief en

weet: dit gaat dingen veranderen. Door de mogelijkheden

verrassend betaalbaar.

welke worden gecreëerd, door de kansen die het in zich
heeft en zelfs door de eenvoudige schoonheid. Op dat ene

Mindow is meer met minder en zal voor altijd je zicht

moment besef je het: vanaf nu is alles wat bestaat beperkt,

veranderen.

grenzen worden gesteld, wat je dacht wat zo exclusief was,
blijkt standaard. Het is jouw keuze om anders te zijn. Volg

ODS Metals N.V.

je zesde zintuig, vanaf vandaag.

Straatsburgdok Noordkaai 33 • 2030 Antwerpen
T 03 - 2868760

Mindow is een prachtig elegant en slank kozijnsysteem,

E info@mindow.be

ontworpen voor de pure minimalist. Het is één geheel

I www.mindow.be

waarin uiterlijk en slimme techniek in perfecte harmonie
samengaan. Mindow geeft je vrijheid door haar
uitgebreide toepasbaarheid. Een verscheidenheid aan
kleuren, gepoedercoat of geanodiseerd, is mogelijk en
zelfs tweekleurencombinaties.

NELSKAMP DAKPANNEN
Oude Hofstraat 70
BE 9850 Nevele
Tel.: 09 248 02 86
Fax: 09 248 08 22
info@nelskamp.be • www.nelskamp.be

Bedrijfsgegevens
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH is producent
van keramische dakpannen en betondakpannen.
Het bedrijf streeft naar een overzichtelijk aanbod
aan modellen en kleuren die afgestemd zijn op de
marktontwikkelingen en marktwensen.

- type S-(sneldek) betonpan met een A-symmetrische vorm;
- type Kronen betonpan;
- type Sigma betonpan met een symmetrische
vorm.
- type Planum – platte betonpan.

Nelskamp is een familiebedrijf gevestigd in Duitsland. Reeds in 1926 werden de eerste keramische
dakpannen vervaardigd. Het assortiment werd
in 1954 gecompleteerd met betondakpannen
omdat toen een hausse in pannen ontstond. Op dit
moment beschikt Nelskamp over zes fabrieken; drie
locaties waar betondakpannen worden gemaakt in
vier modellen en in meer dan twintig kleuren en
drie locaties waar keramische dakpannen worden
geproduceerd in maar liefs acht modellen. Elke
fabriek produceert andere afmetingen: 10 en groter, 13 en 15 stuks/m2. Hiervan is de fabriek Nibra
de laatste trots. Deze fabriek is gebouwd in 1997
en er worden grootformaat-dakpannen gemaakt
uit 100% westerwaldklei. Dat geeft Nelskamp de
mogelijkheid de grootste keramische dakpan van
dit moment te maken met nog slechts 5,7 st/m2 en
is een geheel vlakke tegelpan met 9 st/m2 geïntroduceerd. Het dakpannenpakket is gecompleteerd
met de typisch Duitse ‘Biberschwanzziegel’. Het
familiebedrijf werkt met korte lijnen, heel direct
met medewerkers verdeeld over zes fabrieken. Bij
het hoofdkantoor in Schermbeck (Duitsland) staat
tevens een fabriek voor keramische pannen en de
fabriek voor betondakpannen, compleet met laboratorium en technische staf. Kenmerkend is een
hoge mate van flexibiliteit.

Voor alle modellen kent Nelskamp een grote verscheidenheid aan hulpstukken (en daktoebehoren)
in meer dan 16 matglanzende en 4 glanzende kleuren die standaard voorradig zijn.

Naast de constante kwaliteitsopvolging in eigen
laboratoria worden alle producten door erkende
instituten extern getest. Door de veelheid aan
eisen en normen wordt kwaliteit gewaarborgd
door grondstoffenonderzoek, controle van het
productieproces alsmede een controle van het
eindproduct. Het positieve resultaat is voor keramische dakpannen vastgelegd middels het Original Dachziegel Zertifikat en voor de betonpannen
in de aangescherpte DINplus en het KOMO-attest
met productcertificaat. Bedrijfsmatig heeft men het
ISO 9001-certificaat behaald. Geproduceerd wordt
volgens DIN/EN 1304 en voor de betondakpannen
volgens de Europese Norm DIN/EN-490/491.
Nelskamp organiseert cursussen en seminars die
binnen het bedrijf worden gegeven voor verdelers
van dakpannen en de professionele verwerkers
(dakdekkers).
De contactpersoon voor België is de heer Hans
Goossens.
Leveringsprogramma
Nelskamp-betondakpannen Top ‘2000 S’, Top SG,
Top Longlife (10 st/m2) en Climalife:
- type Finkenberger betonpan;
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Nibra® grootformaat keramische pannen (10 st/m2
en 5,7 st/m2):
- type Flachdach-pan ‘F 10u’;
- type OVH-dakpan ‘H 10’;
- type Kombi/Renovatiepan ‘R 10’ (variabele latafstand 30-42 cm);
- type ‘DS 10 Variabel’ (variabele latafstand
30-42 cm);
- type DS-5’ en ‘MS5’ met slechts 5,7 st/m2;
- type Vlakke pan model ‘S-9’ en de ‘G 10’.
- type Romaanse pan ‘F 7’ modulair.
Nelskamp kleinformaat keramische dakpannen
(15 st/m2 en 13 st/m2):
- type Flachdach-pan ‘F 15u’ en ‘F 12ü’ en ‘F 13
Classic’;
- type Hohlfalz/OVH-dakpan ‘H 15’ en ‘H 14’ (met
variabele latafstand voor renovatie);
- type Rheinlandpan ‘R 15’ en ‘R 13 S’ (met variabele latafstand voor renovatie);
- type Vlakke Muldenpan ‘D 15u’ en ‘D 13’;
- type Oude Holle pan ‘OH 16’.
- type Biberschwanzziegel, vlakke tegelpan in 3 formaten met ronde onderzijde;
Voor alle modellen kent Nelskamp een grote verscheidenheid aan hulpstukken (en daktoebehoren)
in natuurrood, engobekleuren en edelengobes mat
en hoogglanzend en verglaasde kleuren.
Milieuzorg
Zowel voor de fabricatie van betondakpannen
als de keramische dakpannen wordt uitsluitend
gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en natuurlijke grondstoffen. Zand en grind wordt extern
betrokken en de klei wordt deels afgegraven in
eigen groeve, waarbij men zorg draagt voor volledig herstel van de natuur. Veelal groeit een afgraving uit tot beschermd natuurgebied.
Geproduceerd wordt conform de eisen van het
Bouwstoffenbesluit, hetgeen is vastgelegd o.a.
in het KOMO-attest-met-productcertificaat. (een
kopie hiervan is op aanvraag verkrijgbaar). Voor de
keramische dakpannen is het onderzoek momenteel in volle gang.
Duurzaam bouwen: middels een geavanceerde
recyclingmethode wordt alle uitval en afval die
tijdens en na het productieproces van betondak-

pannen vrijkomt, volledig vermalen en weer toegevoegd als menggranulaat (in een gesloten circuit)
aan de productie van nieuwe betondakpannen.
Het afval bij de productie van keramische dakpannen wordt voornamelijk aangewend als ondergrond
voor erfverharding en wegenbouw en/of vermalen
tot gravel.
Steeds op tijd investeren in nieuwe productielijnen
heeft ertoe geleid dat met een minimale energiebelasting geproduceerd kan worden. Daarnaast
stelt de modernste technologie Nelskamp in staat
het afval van halffabrikaten en eindproducten sterk
te reduceren.
Retourstromen: tijdens het productieproces en controles vinden retourstromen plaats vanaf de bouw
naar de fabriek voor hergebruik.
Toepassingen
Betondakpannen en keramische dakpannen zijn
geschikt voor ieder hellend dak, toepasbaar tot
een aangegeven ondergrens, waarbij bij afwijking
vooraf contact opgenomen dient te worden met
Nelskamp. Met aanpassingen mogelijk tot een helling van 15 graden.
De pannen en hulpstukken dienen verwerkt te
worden conform de richtlijnen van de Technische
Voorlichtingsnota’s van het WTCB en de specifieke
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
Commerciële randvoorwaarden
Logistiek
Transport: franco werk met Nederlandse fabrieksvervoerders of af fabriek, in overleg.
Verpakking: betondakpannen worden per 34 pannen in folie verpakt maar zijn op bestelling ook
op europallets leverbaar. Keramische dakpannen
worden uitsluitend op (statiegeld) europallets in
folie geleverd.
Opslag: alle dakpannen, keramisch en beton, worden geleverd via de locaties die het dichtst bij de
grens gelegen zijn;
Levertijd: in overleg te bepalen.
Voorwaarden: volgens de algemene verkoopvoorwaarden. (Op aanvraag toe te sturen).
Levering: importeurs in België, bouwmaterialenhandel.
Leveringsgebied: Duitsland, Nederland, België,
Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavische landen,
Polen en overige Europese lidstaten.
Garanties: 30 jaar garantie voor betondakpannen op vorstbestendigheid, waterdichtheid en
weerstand tegen breuk. 30 jaar garantie voor
keramische dakpannen. Voorschriften worden genoemd in de garantieverklaring. De ervaring die
sinds1927 is opgebouwd stelt Dachziegelwerke
Nelskamp GmbH in staat ook uit ervaring te spreken en garanties te waarborgen.
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Finkenberger-betonpan
TOP
TOP
TOP
TOP

2000 S
SG
Longlife
Climalife

Sigma betonpan

Kronen Betonpan

TOP 2000 S
TOP SG
TOP Longlife

S-Betonpan

TOP 2000 S
TOP SG

TOP
TOP
TOP
TOP

PLANUM

2000 S
SG
Longlife
Climalife

TOP Longlife mat

Nelskamp betondakpannen

Flachdach-pan
F 10U

Romaanse pan
F7

OVH-Pan
H 10

Variabele Muldenpan
DS 10 VAR

KOMBI/RENOVATIEPAN
R 10

Nibra
M S5

Vlakke Tegelpan
S9

Vlakke Dakapn
G 10

Grootste Dakpan
DS 5

Nibra grootformaat keramische dakpannen

Flachdach-pan
F 15

Flachdach-pan
F 120

Flachdach-pan
F 13 Classic

OVH-Pan
H 14

OVH-Pan
H 15

Rheinlandpan
R 15

Renovatiepan
R 13S

Vlakke Muldenpan
D 15U

Vlakke Muldenpan
D 13

Oude Hollepan
OH 16

Nelskamp kleinformaat keramische dakpannen
Service: advies en begeleiding voor toe te passen
dakpannen en hulpstukken/ toebehoren alsmede
verwerkings- en verankeringsadviezen zijn op te
vragen bij Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Schermbeck.

Referenties
Adressen: beschikbaar en op te vragen via de heer
H. Goossens bij Nelskamp.
Showrooms: Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
ontvangt u graag in onze toonzaal in Schermbeck
waar alle dakpanmodellen en kleuren voor betonen keramische dakpannen getoond worden. Ook
verwijzen wij u gaarne naar een van onze importeurs/bouwmaterialenhandelaren in België.

Nuttige Adressen
Hoofdkantoor
Nelskamp Dakpannen
Waldweg 6
D-46514 Schermbeck • Duitsland
Tel.: +49 28539130831
Fax: +49 28533759
Internet: www.nelskamp.de
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NICOLL NV
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 1ière avenue 106
BE 4040 Herstal
Tel.: 04 248 89 40
Fax: 04 248 06 54
info.nicoll@nicoll.be • www.nicoll.be

Bedrijfsgegevens
Nicoll, de Belgische specialist in:
- Evacuatie van water in het volledige gebouw (
van het dak tot in de bodem )
- Sanitaire producten
- Natuurlijke en kunstmatige ventilatie
Productengamma
- Evacuatie
Bochtstukken, uitzettingsmoffen, T-stukken,
soepele moffen, verloopstukken, buizen,...
- Het akoestisch systeem chutunic
Dit systeem maakt voor de afvoer van afvalwater en water met fekaliën gebruik van een speciaal ontwikkelde afvoerbuis met hydraulische
en akoestische eigenschappen.
- Druk
De drukstukken zijn bestemd voor het vervoer
van koud en warm water onder druk voor eender welk toepassingsgebied in de bouw, de industrie, de irrigatie en zwembaden.
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- Sanitaire specialiteiten
WC-aansluitingen (rechte-, bocht-, of soepele aansluiting, aan-sluiting met verluchtingsaftakking).
- Aflopen en reukafsnijders
Speciaal ontworpen voor lavabos, baden, douches, betegelde douches, gootstenen, wasmachines, urinoirs en veiligheidsgroepen.
- Jachtbakken
Losse jachtbakken, inbouwjachtbakken met afdekplaat met bedieningstoetsen, vlotterkranen, ledigingsmechanismen, gootstenen en uitgietbakken.
- Kraanwerk
Accessoires voor kranen en hydrotherapieproducten.

- Riolering
Verbindingsstukken, sifons, toezichtputten, regenwatertoezicht-putten en buizen in de meest
voorkomende diameters.
- Dakgoot
Ovation-, Elite- of halfrond afvoersysteem. De
afvoerbuizen kunnen zowel ovaal, rond als vierkant zijn.
Dakspecialiteiten: dolfijnen, regenwateropvangers, verzamelbakken voor regenwater, bladvangers, verluchtingsleien...
- Ventilatie
Ventilatoren met verschillende installatie-mogelijkheden, venti-latieroosters in PVC of aluminium, leidingen voor de dampkap, toezichtluik
voor het bad, kattenluikje voor huisdieren,...

- Bodemuitrusting
Vloergoten voor privé-gebruik of openbare weg
(60 ton), vloer- en balkonsifons, kaders met deksel
of rooster, toezichtputten voor regenwaterafvoer.
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Nicoll en Aliaxis
Nicoll België behoort tot de Belgische groep Aliaxis, die op 18
juni 2003 ontstaan is uit de splitsing van de Etex-groep in Etex
en Aliaxis:
- Etex-groep: afdeling daken en vlakke platen
- Aliaxis: kunststofafdeling
Aliaxis heeft haar ontstaan te danken aan het samensmelten van
fabrikanten en distributeurs binnen dezelfde groep van kunststofproducten voor de bouw, de industrie, openbare werken en meer
speciaal...de loodgieterij.
Aliaxis is één van de wereldleiders in haar toepassingsgebied.
Pluspunten van Nicoll
- Technisch-commerciële ondersteuning:
Onze 4 vertegenwoordigers en onze commerciële binnendienst
staan steeds paraat om u een oplossing te bieden voor uw problemen.
- Ontwerp en offerte voor speciale producten op maat.
- 6000 kwaliteitsproducten:
ISO9001, ISO9002, ISO14001, UBATC
- Snelle en flexibele levering.
Nuttige telefoonnummers
Commerciële binnendienst
Vlaanderen: 04/ 248 89 42
Wallonië: 04/ 248 89 41
Vertegenwoordigers
Vlaanderen:
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant + Brussel: 0497/ 52 50 40
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant + Brussel:
0497/ 52 50 42
Wallonië:
Namen, Henegouwen, Waals-Brabant: 0497/ 52
50 43
Luik, Luxemburg, Brussel, Groot-Hertogdom
Luxemburg: 0497/ 52 50 44
Documentatie en publicaties
Breng een bezoekje aan onze site www.nicoll.be
en ontdek op deze manier de Nicoll producten.
Er is zelfs een mogelijkheid voorzien om technische fiches en lastenboekbeschrijvingen van
bepaalde producten te downloaden.
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OBELUX
Meersbloem-Leupegem 21
BE 9700 Oudenaarde
Tel.: 055 23 25 90
Fax: 055 31 91 26
info@obelux.be • www.obelux.be

Bedrijfsgegevens
Obelux is de gespecialiseerde leverancier van de
gebruiksvriendelijke en veilige toegangsoplossingen van Gorter®. De luiken en luikcombinaties
worden veelal toegepast als praktische toegang
tot daken of kelders en vinden hun weg in de
utiliteits-, weg- en waterbouw. De naam Obelux
staat borg voor hoge kwaliteitsnormen en voor
professioneel advies, gegroeid uit jarenlange
ervaring.
Leveringsprogramma
Veilige en gemakkelijke toegang door daken,
vloeren, wanden en plafonds. In samenwerking
met Gorter Group (KOMO- en ISO-9001:2000
gecertificeerd) biedt Obelux een uitgebreid
exclusief assortiment van kwaliteitsvolle luiken
aan.
Alle luiken zijn voorzien van een uniek contrabalans systeem zodat de ze met één hand gemakkelijk te openen zijn. Zelfs bij grotere luiken
blijft de bediening beheersbaar en ruimschoots
onder de erkende tilnorm. De luiken worden
aangeleverd als één enkele unit, zodat een snelle
montage mogelijk is.

Veilige en gemakkelijke toegang door daken
De Gorter daktoegangen zijn - als enige - onderscheiden met het TÜV NORD certificaat. Het
certificaat geldt voor de complete daktoegang.
Dat wil zeggen een Gorter dakluik in combinatie met een Gorter ladder, schaartrap of vaste
trap. Daarmee bevestigt TÜV objectief de kwaliteit, de veiligheid, de betrouwbaarheid en
het goed functioneren in de praktijk - dit volgens de zwaarste normen en met erkenning in
geheel Europa.
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Kenmerken Gorter combinaties
-- Rc = 3,2
-- Veilige houvast bij op- en afstap
-- In twee kleuren gepoedercoat
-- Openingshulp en terugvalremming
-- Dubbele afdichting rondom
-- RVS scharnieren
-- Eurocilinder met driepuntssluiting
-- Thermisch gescheiden opstand en deksel
-- Bediening met één hand
Uitvoeringen
-- Met lichtdoorlatend deksel
-- Brandwerend
-- Explosieontlastend
-- Elektrisch bediend
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Veilige en gemakkelijke toegang door vloeren
Vloerluiken zijn uitermate geschikt voor de toegankelijkheid van ruimten onder vloeren, zoals
reservoirs, putten, leidingkokers, verdiepingen,
enz. in woningbouw en utiliteitsbouw.
De Gorter® vloerluiken luiken zijn leverbaar met
scharnierend deksel en met uitneembaar deksel.
In de meeste gevallen liggen de vloerluiken vlak
in het vloeroppervlak. Er is ook een opbouwuitvoering beschikbaar.
-- Geschikt voor binnen en buiten
-- Te combineren met ladder en vaste trap
-- Veilig en gebruiksvriendelijk
Uitvoeringen:
-- Scharnierend
-- Uitneembaar
-- Elektrisch bediend
-- Brandwerend
Wand- en plafondluiken
Wand- en plafondluiken zijn uitermate geschikt
voor de toegang tot of inspectie van technische
ruimten, luchtkanalen, reservoirs, leiding-schachten en leidingkokers. De luiken, leverbaar in
diverse typen en uitvoeringen, worden compleet
geassembleerd (één enkele unit - snelle montage) geleverd.
Uitvoeringen:
-- Universeel
-- Brandwerend
-- Explosie ontlastend
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ODS METALS N.V.
Straatsburgdok Noordkaai 33
BE 2030 Antwerpen
Tel.: 0032 (0)3 286 87 60
Fax: 0032 (0)3 281 18 67
www.ods.be • info@ods.be

Bedrijfsgegevens
ODS is het kenniscentrum voor opdrachtgever, architect en gevelbouwer
ODS Dak- en Geveltechniek levert met de
profielen van het Zwitserse Jansen innovatieve
totaaloplossingen in stalen ramen, deuren en
vliesgevels. Onze ervaren adviseurs tonen u
graag de ongekende creatieve mogelijkheden
van Jansen profielen. Want die profielen zijn
mooier, slimmer en passen altijd perfect.
Onze projectadviseurs bieden praktische
ondersteuning
bij
aanbestedingstrajecten.
Wij denken in oplossingen en kijken naar

optimalisatie van het ontwerp. Vaak is er meer
mogelijk dan u in eerste instantie denkt. In het
voortraject trekken wij met u op en bestuderen
alle details. Gedurende de bouwfase is het prettig om, naast het opvolgen van het bestek, alle
tools te gebruiken die ODS u biedt.
Wij garanderen dat u de voordelen van staal
maximaal kunt benutten bij het ontwerp. Hierdoor zijn bijzonder slanke profileringen haalbaar
die maximaal daglicht in uw project toelaten.

Leveringsprogramma
Art 15 deuren – Ongeïsoleerde binnendeuren. Optimale transparantie met
staal zoals het ooit bedoeld was.

Naast het mentale comfort is dit licht gratis
en bespaart u op kunstlicht. Er zijn meer
energievoordelen. Jansen gevels isoleren volgens
de passiefhuisstandaard en kunnen zelfs energie
opwekken ODS en Jansen leveren oplossingen
die langer meegaan, passend bij het cradleto-cradleprincipe.
Doe een beroep op onze expertise, wij helpen u
uw projecten te realiseren.

Jansen VISS gordijngevels – Stalen gevels met NIBE beoordeling klasse 1A
(beste keuze). De slankste gevels met de laagste milieubelasting op de markt.

Janisol Arte – Smalle geïsoleerde raamoplossingen voor renovatieprojecten
of minimalistische architectuur. Dit raamsysteem brengt optimaal daglicht
naar binnen.

Brandwerende deuren – Janisol 2 EI30 Janisol C4 EI60. Transparante stalen
brandwerende deuren voor een hoge gebruiksfrequentie.

Janisol ramen en deuren – Geïsoleerde ramen en deuren. Janisol HI isoleert
tot op passiefhuisniveau.

Projectoplossingen – Met staal kan meer dan u denkt. Werk samen met ODS
aan de oplossingen van morgen.
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PARTHOS BV
Ringlaan 16
BE 8501 Kortrijk
Tel.: 056 29 89 79
Fax: 056 29 89 78
info@parthos.be • www.parthos.be

Bedrijfsgegevens
Parthos BV is sinds 1968 producent van ruimteoplossingen.
Ons productgamma bestaat uit mobiele wandsystemen. Daarnaast voeren wij projecten uit in de
interieurbouw. Het gehele traject van -concept,
engineering tot productie, logistiek en montageis in handen van Parthos. Naast onze fabriek in
Panningen (NL) hebben wij tevens fabrieken
in China en Thailand. Onze R&D afdeling volgt
nauwgezet alle ontwikkelingen in de bouw. De
oplossingen die hieruit voortkomen worden zorgvuldig getest op kwaliteit en toepasbaarheid.

Leveringsprogramma
Mobiele geluidsisolerende paneelwanden:
PALACE 80/ PALACE 90/ PALACE 110/ PALACE
110S/ PALACE XXL.
- Afzonderlijke panelen.
- Ruime keuze in oppervlakte materialen.
- Zelfdragende aluminiumrail, geen vloerrail.
- Klemlijsten aan onder- en bovenzijde voor optimale akoestische dichting.
- Geluidsisolatiewaardes: Rw 36 dB tot en met
Rw 57 dB (test rapporten op aanvraag!).
- Verdere mogelijkheden: enkele en dubbele
loopdeuren, brandwerendheid, semi-automatisch, glasopeningen, gebogen rail en/ of gebogen panelen, enz.

PRODUCTENREGISTER

MERKEN

Binnendeuren, systemen, alg.

Houten Vouwwanden:
SPACERS/ MONO/ PROGRESS/ PHONIC
- Enkelschalige uitvoering:
- deuren: SPACER.
- wand: MONO.
- Dubbelschalige uitvoering:
- PROGRESS/ PHONIC.
BB/SfB
(32.5)Aa

Binnendeuren, systemen, alg., akoestisch isolerend
Binnendeuren, vouwsystemen, alg.

Mobiele Glaswanden:
PRESIDENT / TRANSPALACE
- Afzonderlijke panelen.
- Hoogwaardig rail- en loopwagensysteem,
vloerrail is overbodig.
- Hoogwaardige glasuitvoeringen.
- Geluidsisolatiewaarde: tot Rw 43 dB voor de
TRANSPALACE.

(32.5)Aa(P2)
Classic

(32.54)Aa

Page
Prince
Royal
Binneninrichtingen, kantoren

(7-)Aa(T132)

Binneninrichtingen, scholen

(7-)Aa(T171)

Binneninrichtingen, zalen

(7-)Aa(T152)

Binnenwanden, scheidingswanden op metalen profielen, gipsplaten, thermisch isol.

(22.6)Af7(M2)

Binnenwanden, systemen, alg.
Binnenwanden, systemen, glas

(22)Aa
President

(22)Ao

Transpalace
Binnenwanden, vouwsystemen, alg.

Mono

(32.54)Aa

Phonic
Progress
Binnenwanden/beweegbaar, paneelsystemen, alg.

Palace 80

(22.3)Aa

Palace 90
Palace 110
Binnenwanden/beweegbaar, systemen, alg.
Binnenwanden/verplaatsbaar, systemen, alg.
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Palace XXL

(22.3)Aa
(22.3)Aa(W6)
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PAVATEX BENELUX BV
Stentorlaan 5
NL 7534 HT Enschede
Tel.: +31 53 433 1769
Fax: +31 53 435 2111
info@pavatex.nl • www.pavatex.nl

Bedrijfsgegevens
Pavatex SA produceert sinds meer dan 70 jaren
haar natuurlijke houtvezelisolatiematerialen in
Zwitserland in twee fabrieken in Fribourg en
Cham. Pavatex engageert zich systematisch voor
een ecologische fabricage van haar producten
met de hulp van het natte productieprocédé. Dit
alleen zorgt ervoor dat de Pavatex houtvezelisolatieplaten 100% natuurlijke materialen te zijn en
gebonden worden met het houteigen lignine.

Bij Pavatex SA wordt de kwaliteit van de producten bewaakt en middels externe controles
getoetst aan de conformiteit met de Europese
normen voor houtvezelisolatie. Daarnaast wordt
de milieukwaliteit gegarandeerd door het Nature
Plus- en het FSC-label.
Pavatex in de Benelux
Pavatex Benelux bv is het in Nederland gevestigde verkoopkantoor voor de gehele Benelux

PRODUCTENREGISTER

van waaruit de verkoopondersteuning en technische adviezen gegeven worden voor België,
Nederland en Luxemburg. Pavatex Benelux b.v.
is o.a. lid van VVI (Vereniging voor Vernieuwbare
Isolatiematerialen), VIBE en VIBA (Vereniging
Integrale Biologische Architectuur). De Pavatex-groep is EN ISO 9001 gecertificeerd.

MERKEN

Binnenwanden, voorzetwanden, geluidsisolerend

BB/SfB
(22.6)AA(p2)

Pavaplan 3-F

(32.5)Aa(P2)

Pavaplan 3F

(32.54)Aa

Dakafwerkingen, systemen voor hellend dak, alg., thermische isolerend

(47)Aa(M2)

Dakafwerkingen, systemen voor platdak, alg., thermisch isolerend

(47)Aa(M2)

Daken, dakelementen, alg., thermisch isolerend

(27)Ga(M2)

Gebouwen, systeembouw, hout

(0-)Ai

Gevelafwerkingen, pleisters, alg.

(41)Pa

Gevelafwerkingen, sierpleisters, alg. op isolatiemateriaal

(41)Pa(G8)

Isolatiematerialen, alg., akoestisch isolerend

(99)Xa(P2)

Isolatiematerialen, alg., thermisch isolerend

(99)Xa(M2)

Isolatiematerialen, cellulose, thermisch isolerend

(99)Yj2(M2)

Isolatiematerialen/platen voor zwevende vloeren, alg.

(43.9)Ra
Pavatherm-Floor

(32.54)Aa

Pavatherm-Plus
Onderdaken, platen voor hellend dak, alg.

(47)Na
Isolair L

Onderdaken, platen voor hellend dak, vezelcement

(47)Nf9

Onderdaken, soepele folies, alg.

(47)La

Plafonds/verlaagd, isolatiematerialen, alg., thermisch isolerend

(35)Xa(M2)

Platen met overlap, lichtdoorlatend

(99)Na(G6)

Platen, alg., akoestisch isolerend

(99)Ra(P2)

Platen, houtvezelplaten/gebitumeerde

(99)Rj1

Platen, houtvezelplaten/hardboard

(99)Rj1
Pavapor Duro

Platen, houtvezelplaten/softboard

(99)Rj1
Pavaclay
Pavapor
Pavatex
Pavatherm

Platen, thermisch isolerend
Pleistermaterialen, alg.
Pleistermaterialen, alg., geluidsabsorberend
Pleistermaterialen, kalk
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(99)Ra(M2)
(99)Pa
(99)PA(p2)
(99)Pq4

© COBOSYSTEMS® NV 2015

PRODUCTENREGISTER

MERKEN

BB/SfB

Producten, akoestisch isolerend

99)XA(p2)

Producten, geluidsabsorberend

(99)XA(p2)

Producten, thermisch en akoestisch isolerend

(99)XA(p2)
Diffutherm

Vloerafwerkingen, egalisatiemiddelen, alg.

(43.9)Ya
Pavalit

Vloerafwerkingen, isolatiematten, alg., contactgeluidsisolerend

(43.9)Ka(P3)
Pavapor

Vloerafwerkingen, isolatieplaten, alg., akoestisch isolerend

(43.9)Ra(P2)

Vloerafwerkingen, isolatieplaten, alg., thermisch isolerend

(43.9)Ra(M2)
Pavaboard

Vloerafwerkingen, systemen, alg., akoestisch isolerend

(43)Aa(P2)

Vloerafwerkingen, zwevende vloeren, alg.

(43)Aa

Wandafwerkingen/binnen, platen, houtvezels

(42)Rj1
Isolair L
Pavadentro
Pavaplan 3-F
Unger-Diffutherm

Wandafwerkingen/binnen, pleisters, akoestisch isolerend

(42)Pa(P2)

Wandbekleding/binnen, geluidsabsorberend

(42)AA(p2)
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PROMONTA NV
Vaartstraat 6-8
BE 2830 Willebroek
Tel.: 03 886 58 25
Fax: 03 886 38 47
info@promonta.com • www.promonta.com

PROMONTA - GIPSBLOKKEN VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE
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Korte beschrijving
Promonta gipsblokken zijn massieve, verlijmbare
blokken met gladde oppervlakken, toepasbaar
als voorzet- of niet dragende scheidingswand
binnenin gebouwen. De blokken zijn voorzien
van een tand- en groefprofiel.
Algemene intrinsieke kenmerken
Productie en fabricatie:
de gipsblokken worden gefabriceerd in de
fabriek te Willebroek. Zowel het afwegen van
de hoeveelheid gips en het water, hydrofuge en
kleurstoffen, als het mengen, het gieten in de
vormen en verwijderen zijn geautomatiseerd.
Types en samenstelling:
- Promonta blokken zijn samengesteld uit plaaster (CaSO4 1/2H2O), kalk en water, zonder
hydrofuge (resp. Promonta Normaal en Zwaar)
of met hydrofuge (resp. voor de Promhydro =
lichtblauw gekleurd).
- Promhydro waterbestendig – in massa gehydrofobeerde gipsblokken worden gebruikt
voor natte cellen, kelders, … en als eerste rij
voor al de andere wanden. Zij vertonen een
zeer lage vochtopname.
- Promagglo akoestische wanden – op grond
van doorgedreven onderzoek en gestaafd door
laboratoriumtests konden dubbele scheidingswanden worden ontworpen die aan de meest
strenge akoestische eisen voldoen (bijv. voor
woningscheidende wanden tussen appartementen).
Toebehoren:
- Promontine lijm voor verlijmen van blokken en
afwerken voegen;
- Promolis afwerkingspleister voor het gelijkmatig afwerken van de gipswanden die nadien geverfd of behangen worden.
- Foamband voor aansluiting met ruwbouw onderhevig aan grote temperatuursschommelingen.
- ...
Keuringen, conformiteitsverklaringen:
ATG 10/2103
Vorm, afmetingen, gewicht
Vorm: rechthoekige blokken voorzien van tand
en groef.
Afmetingen :
Promonta
Normaal

Promhydro

Promonta
zwaar

Lengte (mm)

667(dikte 70,80,100) 667(dikte 70,80,100) 640 (dikte 70)
550 (dikte 100)
550 (dikte 100)
450 (dikte 70, 100)

Hoogte (mm)

501

501

501

Dikte (mm)

70, 80, 100

70, 80, 100

70, 100

Kleur

naturel

lichtblauw

roze

Densiteitsklasse
(kg/m3)

800-1100

800-1100

1100-1500

64 (voor dikte 70)
74 (voor dikte 80)
92 (voor dikte 100)

84 (voor dikte 70)
120 (voor dikte 100)

Oppervlaktemassa 64 (voor dikte 70)
74 (voor dikte 80)
(kg/m2)
92 (voor dikte 100)

Volumemassa:
- zie tabel.
Maattolerantie :
- lengte : ± 2 mm; hoogte ± 1 mm;
dikte : ± 0.5 mm.
Waarneming, uitzicht
Waarneming: glad.
Kleur:
- Promonta Normaal : naturel.
- Promhydro : lichtblauw.
- Promonta Zwaar : roze.
Mechanische prestaties
Sterkte: minimum druksterkte : 5 N/mm2; zie
tabel.
Prestaties bij brand, bij explosie
Brandweerstand (Rf): een wand opgetrokken met
blokken van 7 cm dikte heeft een brandweerstand van 3 uur. (NBN713.020), een wand opgetrokken met blokken van 10 cm dikte heeft een
brandweerstand van 4 uur.
Brandreactie (klasse): A1 volgens NBN EN 12859.
Interacties tussen stoffen
Hygrische
eigenschappen
Hydroblokken:
vochtabsorptie door onderdompeling van de
gipsblokken in water (NBN EN 12859) : kleiner of
gelijk aan 5% droge massa na 2 uur onderdompeling.
Thermische prestaties
Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda):
van Promonta Normaal, Promhydro : 0,43 W/mK
volgens NBN B 62-002;
van Promonta Zwaar : 0,56 W/mK volgens NBN
B 62-002.
Akoestische prestaties
Dubbele akoestische wanden zijn mogelijk, met
een Rw waarde tot
60 dB. Meer informatie bij de fabrikant.
Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
Promonta gipsblokken voor de constructie van
niet-dragende binnenwanden of scheidingswanden, respectievelijk binnenwanden in vochtige
lokalen zoals badkamers of keukens.
- Promonta Normaal voor gebruik bij scheidingswanden in alle soorten woningen, kantoren, hotels, rusthuizen, …
- Promhydro waterbestendig worden gebruikt
voor natte cellen, kelders, … en als eerste rij
voor al de andere wanden. Zij vertonen een
zeer lage vochtopname.
- Promonta zwaar is speciaal geschikt om de
akoestische isolatie te verbeteren. Door de
hogere densiteit van +/- 30% vertonen zij
eveneens een verhoogde mechanische weerstand.

Toepassingsvoorwaarden:
De verwerking van Promonta gipsblokken
dient zoveel mogelijk te geschieden nadat
het gebouw wind- en waterdicht is. Bij het
ontwerp dient men rekening te houden met
de maximale wandafmetingen in functie van
de wanddikte en de aansluitingen met de
overige constructieonderdelen.
Randvoorwaarden, eisen in
verband met opbouw
Bouwplaatsvoorbereiding:
Oneffenheden op de vloer dienen verwijderd te
worden. Waar men aansluit op een bepleisterde
muur, moet men de gipslaag verwijderen en de
muur ontstoffen. Indien er gevaar bestaat voor
opstijgend vocht wordt eerst een polyethyleenfolie aangebracht.
Opslag, bewaring: de gipsblokken moeten regenvrij vervoerd en bewaard worden.
Verpakking: onder plastiekhoes op palets.
Plaatsing :
Eerste rij : Wanneer er gevaar is voor opstijgend
vocht, moet onderaan de wand een PVC U-profiel of polyethyleenfolie aangebracht worden.
De folie wordt opgeplooid tot 2 cm boven de
afgewerkte vloer.
Wanneer er geen gevaar is voor opstijgend
vocht, worden de blokken rechtstreeks op de
betonplaat geplaatst.
Tweede en volgende rijen : na het ontstoffen
van de blokken, wordt op de horizontale en
verticale zijden lijm aangebracht. De blokken
worden ingeschoven en/of aangetikt zodat de
lijm uit de voegen welt. De blokken worden in
verband geplaatst. Tijdens het optrekken van
de wand worden de voegen bijgewerkt en de
eventuele afschilferingen met lijm opgevuld.
Laatste rij : de blokken van de bovenste rij worden zo verzaagd dat tussen de wand en het
plafond een zo klein mogelijke voeg (+/- 2 cm)
overblijft, die naderhand met montageschuim
wordt opgevuld. Tijdens de opbouw van de
wand mag eventueel één rij gipsblokken met
hun langste zijde verticaal geplaatst worden.
Afwerking :
- de sleuven voor elektrische of sanitaire leidingen worden uitgefreesd. Het opstoppen ervan
gebeurt met een mengsel van 50% lijm en 50%
gips. In wanden met een dikte < 60 mm is het
niet toegelaten sleuven te maken.
- na het opvoegen wordt het oppervlak afgewerkt met Promolis afwerkingslijm.
Economische, commerciële
randfactoren
Prijs: op aanvraag.
Leveringsgebied: Benelux.
Leveringstermijn: uit voorraad.
Technische service: verwerkings- en plaatsingsadvies op aanvraag.
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RENOLIT BELGIUM NV/SA
Industriepark De Bruwaan 9
BE 9700 Oudenaarde
Tel.: 055 33 98 24
Fax: 055 31 86 58
info@alkorproof.com • www.alkorproof.com

Bedrijfsgegevens
De voorbije 40 jaar is de range kunststof dakbanen en kunststof daksystemen van RENOLIT
uitgegroeid tot één van de meest volledige en
innovatieve op de markt.
Onze producten worden wereldwijd ingezet in
renovatie- en nieuwbouwprojecten, dit zowel
voor industriële platte daken als particuliere
zichtdaken, groendaken en daken met een ecologische meerwaarde. Onze brede waaier van
kunststof dakproducten en daksystemen bieden
een oplossing voor elk type dak.
Standaard worden onze PVC, EVA en TPO dakbanen mechanisch bevestigd, verlijmd of geballast.
Binnen elk gamma van kunststof dakbanen zal
naargelang het gekozen daksysteem een aangepast product worden aangeboden. Al onze kunststof dakbanen worden vervaardigd volgens ISO
9001 en zijn voorzien van een CE keuring.
Leveringsprogramma
RENOLIT ALKORPLAN
Gamma van PVC dakbanen in gewapende, gecacheerde en/of naakte uitvoering voor mechanisch
bevestigde, verlijmde of geballaste daksystemen.
Beschikbaar in verschillende diktes en breedtes
Uitgebreid standaard kleurenpallet - Extra:
RENOLIT ALKORPLAN METALLICS - Metaal-
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kleurige dakbaan voorzien van een doorzichtige
beschermende coating
CE – Broof t1 – A1
RENOLIT ALKORTEC
Gamma van EVA/EBA dakbanen in gewapende,
gecacheerde en/of naakte uitvoering voor
mechanisch bevestigde, verlijmde of geballaste
daksystemen.
Beschikbaar in verschillende diktes en breedtes
Tevens voorzien als zelfklevende dakbaan
CE - Broof t1
RENOLIT ALKORTOP
Gamma van TPO dakbanen in polyesterweefsel en glasweefsel gewapende uitvoering voor
mechanisch bevestigde of geballaste daksystemen.
Beschikbaar in verschillende diktes en breedtes
CE – Broof t1
RENOLIT ALKORBRIGHT
Gamma van witte dakbanen met een hoge reflectie van het zonlicht, voorzien van een doorzichtige beschermende coating in gewapende en
gecacheerde uitvoering voor mechanisch bevestigde en verlijmde daksysteem.
Zonlicht reflectie 91% (CRRC), Zonlicht reflectie
97% (CIGS)
CE- Broof t1

RENOLIT ALKORDESIGN
Gamma van PVC dakbanen in gewapende uitvoering voor mechanische bevestigde daksystemen
met een esthetische meerwaarde.
Beschikbaar in 1,5 mm op een breedte van
1,05meter
Aanvullend gamma - Staande naad profielen uit
PVC - Gelijke formulatie
Uitgebreid standaard kleurenpallet
CE - Brooft1(ook onder helling)
RENOLIT ALKORSOLAR
Systeem voor het bevestigen van zonnepanelen
op kunststof daken zonder perforatie van de dakbaan. (D.m.v. warme luchtlas)
Getest voor windsnelheden tot 200km/h (VKI)
Extra ballasting van het dak: 4kg< >12 kg
Beschikbaar in EVA en PVC
RENOLIT ALKORGREEN
Volledig groendakpakket ontwikkeld voor extensieve groendaken op kunststof dakbanen.
Beschikbaar: Kunststof afdichtingsbaan, Glijdingslaag, drainage en filterlaag, waterretentielaag,
substraat
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ROVAL ALUMINIUM BV
Oude Liersebaan 266
BE 2570 Duffel
Tel.: 015 30 87 00
Fax: 015 30 87 77
info@roval.be • www.roval.be

Dakranden

Muurafdeksystemen

Waterslagen

Bedrijfsgegevens
Roval, dat deel uitmaakt van het internationaal
opererende Reynaers Aluminium, is een toonaangevende specialist in aluminium bouwproducten
die hun weg vinden in de woning- en utiliteitsbouw, zowel in nieuwbouw als in renovatie.
Leveringsprogramma
De verschillende productlijnen, specifiek voor
daken, omvatten ondermeer dakranden, muurafdeksystemen, muuraansluitprofielen, ontluchtingen, kiezelbakken en steekstukken. Producten
voor gevels zijn waterslagen, zetwerk, balusters,
raam- en dorpelafdekkers, beglazingsprofielen,
ventilatiesystemen en afwerkingsprofielen. Roval
is marktleider in aluminium dakrandafwerkingen
en biedt een zeer uitgebreid assortiment aan
van modellen in diverse afmetingen. Naast de
traditioneel vormgegeven dakranden zijn tevens
architectonische dakranden, 3-delig dakranden,
dakranden voor kunststof dakbedekkingen en
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muurafdeksystemen leverbaar. Klant- of projectspecifieke wensen kunnen desgewenst speciaal
worden ontwikkeld.
Maatwerk:
Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden
beschikt Roval over eigen ontwerp- en productieafdelingen. De ontwerpafdeling ontwikkelt zowel
eigen producten als producten naar de wensen
en eisen van de klant. Het vervaardigen van
tekeningen, werkvoorbereiding en projectbegeleiding gebeurt even-eens in nauw overleg. Een
voorbeeld van maatwerk zijn de aluminium muurafdeksystemen. Deze worden door Roval exact
op maat geproduceerd en kunnen desgewenst
ook worden gemonteerd.
IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen)
en DuBo (duurzaam bouwen):
De bouwwereld besteedt steeds meer aandacht
aan IFD-bouwen en duurzaam bouwen. IFD-bou-

wen gaat uit van het op vernieuwende wijze
toepassen van industrieel ontwikkelde en geproduceerde bouwcomponenten in nieuwe en te
verbeteren woningen en utiliteitsgebouwen.
Demonteerbaarheid en flexibiliteit maken het
mogelijk om eenzelfde gebouw langer te gebruiken, met verschillende gebruikers. Tevens kan
door IFD-bouwen de hoeveelheid bouw- en
sloopafval sterk worden verminderd. IFD-bouwen
combineert zo de belangen van milieu en economie in de bouwsector.
Bij duurzaam bouwen is het uitgangspunt dat de
nieuwbouw en bestaande bouw het milieu tijdens
het bouwproces, gebruik en sloop zo min mogelijk belasten. Roval Aluminium heeft voor alle
voorkomende situaties uitstekende oplossingen.
Informeer naar de complete documentatie op
www.roval.be
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Dakranden

Roval-77®

Roval-Angle®

Roval-Classic Plus®

Roval-Kraal®

Roval-Standaard®

Roval-Solotrim®

Informeer naar de complete documentatie op www.roval.be

Muurafdeksystemen

Roval-type H1

Roval-type A

Roval-type B
Informeer naar de complete documentatie op www.roval.be

Waterslagen

Roval-Toscaan®

Roval-Primaire®

Roval-Elegance®
Roval-Barok®

Informeer naar de complete documentatie op www.roval.be
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SAFE & CO BVBA
Meensesteenweg 301
8800 Roeselare
Tel.: 051 24 51 15
filip@safeco.be
www.safeco.be – www.atr-mailbox.be

Bedrijfsgegevens
Safe & Co. kan bogen op een jarenlange ervaring in de bouwwereld, en is reeds jarenlang de
geknipte partner voor uw brievenbussen, postkasten en aanverwante producten.
Als handelsagent van diverse fabrikanten, waaronder Alubox, Zwick, DAD, Joma, Arregui, …
kan een zeer uitgebreid gamma aan standaardoplossingen en/of modulesystemen worden
aangeboden. Doordat het bedrijf beschikt over
een eigen atelier, kan ook alle maatwerk worden
uitgevoerd.
Wij combineren modulaire met op maat
gemaakte elementen en toveren deze om tot
praktische gehelen waarin alle communicatiemiddelen worden geïntegreerd.
Hierbij beperkt Safe & Co. zich niet tot één
materiaal, maar bewerkt zowel hout, aluminium,
(gelakt) staal als roestvast staal tot elegante
oplossingen.
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Leveringsprogramma
- Individuele of gegroepeerde brievenbussen,
postkasten, … voor appartementen, kantoorgebouwen, gemeenschapsvoorzieningen, …
- Zowel in gelakte staal- of aluminiumplaat, in
roestvast staal, messing, hout, … of combinaties ervan, bvb. stalen brievenbussen met houten omlijsting, aluminium brievenbussen met
verlichte naamborden, ….
- Standaardelementen en/of maatwerk, en combinaties ervan.
- Ook de inbouw van parlofonie, videofonie,
beldrukkers, berichtenkasten, … behoort tot
de mogelijkheden.
Referenties
Onder de talloze projecten die Safe & Co. kon
uitvoeren in opdracht voor aannemers, architecten, particuliere of industriële bouwheren, vinden
we ondermeer :

- Brecht - residentie “De kleine kasteeltjes” - 24
brievenbussen met speciale kast voor inbouw
videoparlofoon en bellen.
- Gent - een geheel van brievenbussen met videoparlofoon en bellen, vrijstaand geplaatst
op voet.
- Knokke - politiebureau (Arch. Arcas) - combinatie van 199 brievenbussen met verschillende
afmetingen.
- Mons - zone voor technologisch ondernemen
“Igretec” - 8 brievenbussen “groot volume”
voor bedrijven.
- Niel - transportfirma Trafuco - 90 brievenbussen voor chauffeurs.
- Wavre - foyer Wavrien - 36 brievenbussen met
individuele boodschappenbox en parlofonie.
-…

Dienstverlening
Het vakkundig opgeleid personeel van Safe & Co.
stelt u zijn vakmanschap ten dienste en bezorgt u
antwoord op al uw technische en praktische vragen, tevens op verzoek een voorstel met prijsofferte. Desgewenst komt Safe & Co. vrijblijvend
ter plaatse om de aard van uw problemen vast
te stellen, en u de meest geschikte oplossingen
voor te stellen.
Eigen medewerkers zorgen voor maatwerk, en
voeren desgewenst montage en plaatsing op
de werf uit. Ook seriewerk, zoals het inplanten
van reeksen individuele brievenbussen in sociale
woonwijken neemt het bedrijf voor zijn rekening.
zie ook de website www.atr-mailbox.be.
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SERGE FERRARI
BP 54
FR 38352 La Tour-du-Pin Cedex
Tel.: +33 (0)4 74 97 41 33
Fax: +33 (0)4 74 97 67 20
andreas.silk@sergeferrari.com • www.sergeferrari.com

Bedrijfsgegevens
Serge Ferrari is een wereldwijde speler als wever
en textiel coater van composietmembranen
en partner van voorschrijvers en het complete
technische circuit. Serge Ferrari bouwt aan een
strategie voor duurzame ontwikkeling met sterke
initiatieven.
Een wereldwijde speler
Met een aanwezigheid op alle continenten,
steunt Serge Ferrari op een verkoop- en marketingstrategie die dicht bij al zijn doelgroepen wil
staan en deel wil uitmaken van zijn omgeving:
voorschrijvers (architecten) , distributeurs, verwerkers en gebruikers.
De aanhoudende groei van de Groep van 10%
per jaar gedurende meer dan 30 jaar, is direct
gerelateerd aan deze partnership strategie.
De Precontraint ®-technologie
Een belangrijke industriële innovatie, de Precontraint ®-technologie (voorgespannen weefsel) van
Ferrari ® werd ontwikkeld door de Serge Ferrari
Group, opgericht in Frankrijk in La Tour du Pin
in 1973.
Met deze technologische sprong voorwaarts
dringt het jonge bedrijf snel door op de markt
van de composiet textiel membranen. Sinds die
datum, is de Serge Ferrari Groep gestaag verder uitgegroeid tot marktleider. De samengestelde textielmembranen bestaan uit een weefsel
van micro-vezels (polyester met hoge sterkte)
bekleed met een coating uit verschillende lagen

van high performance polymeer. Bij de de Precontraint ® Ferrari ®-technologie wordt de coating aangebracht op het voorgespannen weefsel.
Hierdoor krijgt het textiel haar dimensionale stabiliteit en duurzaamheid.
Industrieel vakmanschap
De Serge Ferrari-groep beheerst alle facetten
van de productieketen, van ontwerp tot recycling
van de producten ondersteund door een beleid
van onderzoek en ontwikkeling.
Zijn milieustrategie is een concreet voorbeeld
van de verschillende wereldwijde innovatieve
projecten.
Verticale integratie
Door verticale integratie is Serge Ferrari actief in
de verschillende fases van de productieketen:
- Formuleren van grondstoffen
- Engineering van processen en machines
- Spinnen van weefsels
- Weven
- Formulering
- Coaten of extruderen
- Logistiek
- Recycling
Innovatie & Duurzame Ontwikkeling
Dankzij een brede ervaring en de unieke prestaties van haar producten, is Serge Ferrari er in
geslaagd specifieke textielmembranen voor de
bouwmarkt te ontwikkelen.
Deze worden voorgeschreven door internatio-

PRODUCTENREGISTER

MERKEN

Binnenwanden, claustra’s, geweven textiel
Buitenzonweringen, luifelsystemen/alg.
Buitenzonweringen, rolschermsystemen, polyestervezel
Folies, kunststof, alg.
Gevelafwerkingen, dichtingsmembranen, acryl/polyestervezels

nale architecten, die ze met grote creatieve vrijheid toepassen in hun projecten en verantwoorde
keuzes maken op het vlak van energiebesparing,
comfort van de gebruiker, recycling ...
Leveringsprogramma
Onderdakfolies:
- Stamisol – DW: dampopen onderdakmembraan
voor licht tot zeer licht hellende daken (vanaf 5°)
- Stamisol - ECO: dampopen onderdakmembraan voor hellende daken (vanaf 15°)
Geveldichtingsmembranen
- Stamisol – FA: een winddicht en dampopen
gevelmembraan, dankzij de duurzame UV bestendigheid geschikt voor open toepassingen,
bij de aanwezigheid van grote kieren etc.
- Stamisol-FI: dampopen, regen- en winddichte
geveldichtingsmembraan, voor gesloten gevels.
- Stamisol – Color:
Dit gevelmembraan wordt voornamelijk toegepast als dampopen gevelafdichting achter
structuurbeglazing, als (water)afdichting achter
structuurbeglazing, gerekt staal of houtbekleding. Stamisol Color is de optimale toevoeging
voor open, verluchte gevels, voor bijzondere
visuele effecten achter de gevelbekleding.
- Stamisol FT 381 - Voorgespannen open buitengeveltextiel 100% recyclebaar - Précontraint®
Zonweringen:
- Soltis® polyestervezeltextiel voor buitenzonweringen

BB/SfB
(22.8)Jn8

Précontraint

(31.7)Aa(N2)

Soltis

(31.7)An8(N2)

Stamisol

(99)Ln6

Stamisol Color

(41.9)Ln5

Stamisol FA
Stamisol FI
Gevelafwerkingen, dichtingsmembranen, alg.
Gevelafwerkingen, voorgespannen open technisch textiel
Luifels, systemen
Onderdaken, soepele folies, alg.

(41.9)La
Stamisol FT 381

(41.9)La(L)

Précontraint

(27.7)Aa

Stamisol DW

(47)La

Stamisol ECO
Plafonds, gespannen, systemen, alg.

Batyline

(35)Aa

Textielarchitecturen voor B2B-evenementen

(27.5)Aa(T1983)

Textielarchitecturen voor openbare toepassingen

(27.5)Aa(T1983)

Textielarchitecturen voor privé toepassingen

(27.5)Aa(T1983)
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SPIROTECH BELGIE BVBA
Essenschotstraat 1
BE 3980 Tessenderlo
Tel.: 013 35 37 80
Fax: 013 67 42 47
n.debisschop@spirotech.be • www.spirotech.be

Bedrijfsgegevens
Spirotech ontwikkelt en produceert innovatieve
totaaloplossingen voor het conditioneren van
vloeistoffen in HVAC- en procesinstallaties.
Onze producten en diensten resulteren in: minder storingen, minder slijtage, sneller inregelen,
eenvoudiger onderhoud, beter rendement en
een lager energieverbruik.
Vanwege de focus op kwaliteit, productontwikkeling en procesverbetering worden Spirotech-producten aanbevolen door vooraanstaande producenten van verwarmingsketels en andere
installatiecomponenten. Dankzij een zeer uitgebreid leveranciersnetwerk profiteren vele gebruikers wereldwijd dagelijks van de voordelen van
onze producten en diensten.
Leveringsprogramma
Toepassingen voor iedere markt
De producten en diensten van Spirotech worden
toegepast in de meest uiteenlopende gebouwen
en processen. Van de kleinste eengezinswoningen tot de grootste ziekenhuizen of gecompliceerde lasrobotinstallaties:
• Woningbouw: particuliere en sociale woningbouw, appartementen
• Utiliteit: overheidsgebouwen, ziekenhuizen,
sportaccommodaties, scholen, hotels, enz.
• Industrie: krachtopwekking, motorkoeling, procesinstallaties, lasrobotsystemen, automotive,
marine
• Solar: collectorsystemen
Spirotech biedt altijd een perfect product en een
helder advies.

Producten
SPIROTOP - Automatische snelontluchters
SPIROTOP Solar Autoclose
SPIROTOP Solar Autoclose – Automatische snelontluchters voor Solar-installaties
• hoge ontluchtings-capaciteit
• betrouwbaar en lekvrij
• voorkomt luchtinsluitingen
• ook voor beluchting bij leeglaten van een installatie
SPIROVENT – Luchtafscheiders
SPIROVENT Solar Autoclose – Vacuümontgassers
voor Solar-installaties
• verwijdert circulerende (micro) luchtbellen
• verwijdert ingesloten lucht
• betrouwbaar en lekvrij

SPIROCARE - Analyse & Advies
• voor installatie-vloeistoffen en vloeistof-installaties
• vergaande expertise
• zeer grondige analyses
• voor zeer uiteenlopende processen
Voor specifieke toepassingen worden tevens
maatwerktoevoegingen samengesteld
SPIROCARE – analyse en advies

SPIROVENT Superior - Vacuümontgassers
• plug & play
• verwijdert opgeloste gassen
• energiezuinig
SPIROTRAP - Vuilafscheiders
• verwijdert ook zeer kleine vuildeeltjes
• afvoer van vuil terwijl de installatie in bedrijf blijft
• geen afsluiters of bypass nodig
• minimale, gelijkblijvende drukval
SPIROCOMBI - Lucht- & vuilafscheiders
• lucht- en vuilvrij installatiewater met 1 apparaat
• verwijdert ook zeer kleine vuildeeltjes
• minimale, gelijkblijvende drukval
• onderhoud in seconden
SPIROCROSS - Open verdelers met geïntegreerde lucht- en vuilafscheiding
• 3 functies in 1 apparaat
• optimale vloeistofmenging
SPIROPLUS - Spoelmiddelen en toevoegingen
• voor verbetering en behoud van de vloeistofkwaliteit;
• voorzien van internationale certificaten;
• diverse meet- en hulpmiddelen in het programma.
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STENI BENELUX BV
Helftheuvelweg 11
NL 5222 AV ‘s Hertogenbosch
Tel.: 0031 73 844 02 50
Fax: 0031 73 844 02 51
info@steni.nl • www.steni.nl

Bedrijfsgegevens
steni AS is een internationaal concern met meer
dan 130 werknemers. Het hoofdkantoor en
de fabriek, waarin de gevel- en interieurplaten
voor de Noorse en internationale markt worden
geproduceerd, bevinden zich in de provincie
Vestfold, bij Oslo. Het centrale magazijn voor de
eigen en geïmporteerde producten bevindt zich
aldaar.
In Noorwegen heeft steni een eigen verkooporganisatie, daarnaast zijn er dochterondernemingen in Denemarken, Finland, Zweden, Engeland
en Nederland. In Engeland beschikt men ook
over een aanvullende productiecapaciteit. De
Nederlandse vestiging is aanspreekpunt voor de
Belgische markt. In de rest van Europa, de Verenigde Staten en Canada beschikt steni over een
distributieapparaat voor de marketing en verkoop van de producten.

PRODUCTENREGISTER

De oorspronkelijke steni gevelplaat werd ontwikkeld in Sandefjord en in 1965 op de Noorse
markt gelanceerd. Vanaf dat moment heeft het
bedrijf een fantastische groei doorgemaakt en
een gedegen assortiment ontwikkeld, dat niet
alleen gevelproducten maar ook interieurproducten omvat. Steni heeft door de jaren heen reeds
meer dan 25 miljoen m² gevelplaten geleverd.

met elektronen gehard acryl in 3 verschillende
glansgraden.
- steni Imago - met een oppervlak van keramisch
gekleurde natuursteen

Leveringsprogramma
Alle steni producten kennen dezelfde fundamentele hoogwaardige kwaliteit, die is gebaseerd op
een kern van een met glasvezel gewapende polymeercomposiet.
De producten zijn leverbaar met de volgende
oppervlaktypen:
Gevelbekleding
- steni Nature - met een oppervlak van gemalen
natuursteen in diverse graderingen.
- steni Colour - met een glad oppervlak van

Funderingsmuur - kantplank
- steni Terra - funderingsmuurplaat met een oppervlak van fijngemalen natuursteen

MERKEN

Buitenwanden, systemen, alg.
Gevelafwerkingen, platen, kunststeen/harsgebonden

Balkontoepassing
- steni Duo - balkonplaat met een dubbelzijdig
oppervlak van met elektronen gehard acryl.

Interieurtoepassing
- steni Effect - met een glad oppervlak van met
elektronen gehard acryl in 3 verschillende
glansgraden.
- steni Agri - met een oppervlak van met elektronen gehard acryl.

BB/SfB
(21)Aa

Steni

(B2d)
(41)Rn6

Gevelafwerkingen, systemen, alg.
Gordijngevels, systemen, alg.
Platen, decoratief
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(41)Aa
(21.4)Aa
(99)Ra(G1)
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STIJLBETON NV
Schollebeekstraat 74/1
BE 2500 Lier
Tel.: 03 480 01 52
Fax: 03 489 36 73
info@stijlbeton.be • www.stijlbeton.be

Bedrijfsgegevens
Stijlbeton is een jonge en dynamische firma met
een bijzonder rijke voorgeschiedenis.

blauwe hardsteen’. Elk project is anders en dus
levert Stijlbeton altijd op maat. Daarbij garanderen we een full-service.

met mallen in kunststof. Bij complexe vormen is
sierbeton trouwens een mooi én betaalbaar alternatief voor natuursteen.

Onze ontstaansgeschiedenis gaat zelfs terug tot
een oude Lierse tegelfabriek uit de jaren ’30. Vandaag zijn we één van de belangrijkste spelers op
de markt van architectonisch beton.

We werken elk project in eigen beheer uit van het
basisplan tot de uiteindelijke uitvoering.

Groeiend bedrijf
Behalve onze deskundige medewerkers hebben
ook onze tevreden klanten meegeschreven aan
het succesverhaal van Stijlbeton. En op termijn
zal de firma ook met voorbeelden van toepassingen kunnen uitpakken in een eigen toonzaal. Hou
ons dus in het oog!

Diverse toepassingen
Aan de Schollebeekstraat langs het Netekanaal
in Lier produceren we modern sierbeton voor de
woning-, villa- en appartementsbouw. Stijlbeton
staat voor u klaar om op elke werf – waar dan
ook in België - bijzondere toepassingen in architectonisch beton te leveren, zoals kroonlijsten
voor woningen, kolommen voor b.v. inkomportalen of poorten, gevelelementen, balkonterrassen,
luifels en raam- en deuromlijstingen.
Zowat alle kleuren zitten in ons aanbod, met de
nadruk op ‘imitatie Franse steen’ en ‘imitatie
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Onze interne studiedienst leidt alles in goede
banen, zonder dat de klant er zich om hoeft te
bekommeren. Deze krijgt uiteraard wel het laatste woord. Want pas wanneer de klant zijn definitieve goedkeuring over ons ontwerp heeft gegeven, starten we de productie voor zijn bestelling.
Daarbij zijn de afspraken rond levertermijnen
uiteraard heilig.
Alles kan!
Het hart van onze studiedienst gaat trouwens telkens iets sneller slaan wanneer we van onze klanten een ‘moeilijke vraag’ ontvangen. Stijlbeton
kan immers bijna elke vorm in sierbeton produceren. Daarvoor hanteren we een uniek procédé

Leveringsprogramma
Terrassen, kroonlijsten (bakgoten), kolommen,
gevelelementen, inkomzuilen & luifels, raam- en
deuromlijstingen en poortkolommen,…
Alle architectonisch beton op maat.
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TECHCOMLIGHT BV
Torteldreef 12
3140 Keerbergen
Tel.: +32 (0)473 81 05 90
Fax: +31 318 57 42 48
E: info@techcomlight.nl • W: www.solatube.be

SOLATUBE DAGLICHTSYSTEMEN

99,7% reflectie

isolerend

warmtewerend

10 m verlengbaar

Bedrijfsgegevens
Het leveren van producten die uw problemen
met daglichttoetreding oplossen, uw energierekening verlagen, uw leven en gezondheid positief
beïnvloeden en bijdragen aan een goed milieubeleid. Dat is de missie van Techcomlight. De
daglichtprofessionals van Techcomlight adviseren
op locatie, maken complete lichtplannen en heldere “profit on investment” berekeningen. Desgewenst kan er ook turn-key opgeleverd worden.
Techcomlight is exclusief verdeler voor de Benelux van de originele Solatube® daglichtsystemen.

geen inkijk is. Het aangename daglicht van Solatube® zorgt daarnaast ook voor verlichting in het
exploitatiebudget.

Daglicht op elke plaats onder het dak. Daar zorgt
het Solatube® daglichtsysteem voor.
De Solatube® vangt met een speciale koepel
het buitenlicht op, dat via een sterk reflecterende buis elke gewenste ruimte bereikt. De
daglichtsystemen van Solatube® brengen op een
gecontroleerde manier diffuus daglicht binnen,
zijn gemakkelijk te installeren, zijn onderhoudsarm en houden geluidsoverlast tegen. Bovendien
blijft UV-straling buiten waardoor uw interieur
niet verkleurt en behoudt u uw privacy omdat er

De Solatube® daglichtsystemen zijn verkrijgbaar
in de volgende diameters: 25 cm (160 DS), 35 cm
(290 DS) en 53 cm (330 DS en 750 DS). De 160 DS
en 290 DS zijn onder andere toepasbaar in badkamers, woonkamers en andere verblijfsruimten.
Het ruime assortiment plafondplaten is hierop
aangepast. De 330 DS en 750 DS zijn uitermate
geschikt voor magazijnen en systeemplafonds.
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De toepassingsmogelijkheden van Solatube®
daglichtsystemen zijn nagenoeg onbegrensd. De
systemen zijn universeel toepasbaar voor renovatie, woning- en utiliteitsbouw, in platte en schuine
daken, door een gevel of door de grond. Voor de
meest unieke daken zijn maatwerk dakdoorvoeren voorhanden. Het verlengen van de systemen
tot wel 10 meter is geen probleem.

De goede afdichting van de Solatube® daglichtsystemen zorgt voor zeer hoge isolatiewaar-

geluidswerend

snelle montage

des. Dit resulteert in minder warmteverlies in de
winter en minder warmtetoename in de zomer.
Speciaal voor de passiefbouw heeft Solatube®
de ECO (Energy Care Optima) ontwikkeld voor
de 160 DS en de 290 DS. Deze variant is extra
geïsoleerd en behaald hierdoor U-waardes tot
wel 0,5W/m2K, gelijk aan HR+++ glas.
Daarnaast zijn voor alle diameters verschillende
accessoire mogelijkheden, zoals verleng- en
bochtstukken, effect lenzen, daglichtdimmers en
een ventilatie-unit. Ter aanvulling op het daglicht
kan het Solatube® systeem gecombineerd worden met een verlichtingsarmatuur of de TechLED.
De TechLED zorgt door middel van licht- en
bewegingssensoren dat het daglicht automatisch
wordt aangevuld met ultrazuinig ledlicht tot het
gewenste lichtniveau.
Meer informatie
Voor een uitgebreide omschrijving van alle artikelen en verkooppunten kijk op www.solatube.
be of neem contact op met Techcomlight voor
zichtlocaties en advies.
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VASCO
Kruishoefstraat 50
BE 3650 Dilsen
Tel.: 089 79 04 11
Fax: 089 79 05 00
Mail: info@vasco.eu • URL: www.vasco.eu

Bedrijfsgegevens
VASCO is marktleider in badkamerradiatoren en
topproducent van designradiatoren in Europa,
Met spitsvondige technologie en een doordachte
eigentijdse – en tegelijk tijdloze – vormgeving,
creëert Vasco innovatieve radiatoren die naadloos passen in elk interieur. De continue zoektocht van het bedrijf naar alternatieve materialen,
vernieuwende designs en innovatieve productiemethodes, leverde Vasco al meerdere awards en
internationale prijzen op.
VASCO heeft inmiddels ook al 30 jaar ervaring
opgebouwd op vlak van vloerverwarming. Er
is dan ook een geschikte VASCO vloerverwarmingsoplossing voor elk project, zowel voor
nieuwbouw als voor renovatie.
Sinds 3 jaar is VASCO bovendien een gekend
leverancier van stille ventilatiesystemen. Of het
nu gaat om een nieuwbouwwoning, een passiefwoning of een renovatieproject, VASCO heeft
voor elke toepassing een geschikte oplossing in
huis.
Bij al deze activiteiten speelt VASCO in op het
toenemend ecologisch bewustzijn. VASCO blijft
investeren in nieuwe duurzame producten die
niet alleen design uitstralen, maar ook een efficiënter energiebeheer bevorderen. VASCO is tot
slot ISO 9001- en ISO 14001-gecertificeerd, wat
wijst op ons engagement inzake goed milieu- en
kwaliteitsmanagement.
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VILLEROY & BOCH s.à.r.l
rue de Rollingergrund 330
L-2441 Luxembourg
Tel.: +352 (0)46 821 717
Fax: +352 (0) 46 821 715
vanhoucke.philippe@villeroy-boch.com • www.villeroy-boch.com

p 360° Silver: Subway 2.0

p 360° Violet: Memento

p 360° Violet: Memento

p 360° Blue: Omnia Architectura

p 360° Orange: O.novo

360° Projects by Villeroy&Boch
360° Projects by Villeroy&Boch is een conceptueel systeem bestaande uit vier niveaus, die
onderling perfect op elkaar aansluiten. Zo ontstaat helderheid en structuur in een uitgebreide
productportfolio, waaruit heel gericht producten
kunnen worden gekozen voor het gewenste project en de beoogde doelgroep – van instap- tot
luxesegment, van designhotel tot voetbalstadion. Ze zorgen voor een heldere oriëntatie en
zijn toch integraal met elkaar verbonden. 360°
Projects omvat een totaalservice-aanbod door
professionals voor professionals. 360° Projects
gaat over de betovering van diversiteit. En over
het spelen met mogelijkheden en onmiskenbare
kwaliteit.

Villeroy&Boch kwaliteit. Een uitgebreid aanbod
van sanitaire objecten zowel voor de particuliere
als openbare woningbouw, voor openbare voorzieningen en voor hotel- en kantoorprojecten.

360° Silver & Violet: lifestyle- en premiumoplossingen voor hoogwaardige inrichtingen
360° SILVER
Diversiteit van concepten en lifestyle:
360° SILVER is een concept dat kwaliteit verbindt
met eersteklas vormgeving. Hier kunt u inspiratie
in haar mooiste vorm verwachten. Veelzijdig en
effectvol, buitengewoon en indrukwekkend. Collecties die inspireren en elk project onmiskenbare
kwaliteit verlenen. 360° SILVER maakt van de
badkamer een leefruimte.
360° VIOLET
Glans & glorie: designcollecties van topklasse
zijn te vinden in 360° VIOLET. De fascinerende
premiumwereld van Villeroy&Boch biedt ruimte
voor nieuwe idealen. Hier zijn pure luxe, buitengewone schoonheid, unieke diversiteit en
onweerstaanbare extravagantie thuis. Of het nu
strak modern is of romantisch speels, met de
hoogwaardige designcollecties uit deze premiumwereld kunnen uw prestigeprojecten perfect
worden gerealiseerd.

360° Orange – sanitaire oplossingen in het
instapsegment voor woningbouw, hotel, zorg
360° ORANGE – het nieuwe instapsegment:
O.novo
Diversiteit in plaats van eenvormigheid. Kleur in
plaats van saaiheid. Decor in plaats van eentonigheid. Beperkingen behoren tot het verleden: nu is
er 360° ORANGE, het nieuwe, verrassend andere
instapsegment van Villeroy&Boch. Moderne
afwerkingen, herkenbaar eigen decors, perfect
op elkaar afgestemde vormen – 360° ORANGE is
een integraal vormgevingssysteem in eersteklas
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360° Blue: sanitaire oplossingen voor woningbouw, hotel, zorg, bestuur en beheer, industrie
360° BLUE – Omnia Architectura. Innovatie en
duurzaamheid.
Sanitaire objecten voor industrie, cultuur, en
bestuur en beheer 360° BLUE staat voor ervaring
en kennis, voor innovaties en duurzaamheid, voor
het perfecte samenspel van designrijkdom en de
bewuste omgang met natuurlijke hulpbronnen.
Esthetiek en functionaliteit in absolute balans.
Villeroy&Boch behoort tot de eerste aanbieders
met Aquareduct (3 / 4,5 liter) en is absoluut toonaangevend met de GreenGain technologie (2 /
3,5 liter). Daarmee levert Villeroy&Boch een aanzienlijke bijdrage aan de certificering van gebouwen volgens LEED, HQE en DGNB.
Villeroy&Boch heeft de nieuwe torens van de
Deutsche Bank in Frankfurt uitgerust met GreenGain en proDetect.
Speciaal voor dit project ontwikkelde het innovatieteam van Villeroy&Boch GreenGain toiletten.
In plaats van de gebruikelijke 6 liter water wordt
slechts 3,5 liter water per spoeling gebruikt – en
in de bespaarstand zelfs nog maar 2 liter.

111

NOTITIES

112

© COBOSYSTEMS® NV 2015

WALRAVEN BVBA
Ambachtenlaan 30
BE 3300 Tienen
Tel. : +32 (0)16 82 20 40
Fax. : +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.com • www.walraven.com

BIS Pacifyre® AWM
BIS Yeti®

BIS Pacifyre® EFC

BISMAT®
BIS Pacifyre® FPM

Bedrijfsgegevens

Leveringsprogramma

Walraven
De Walraven Groep, met het hoofdkantoor in
Mijdrecht, is een internationaal opererende
onderneming met eigen productie- en verkoopvestigingen in diverse landen. Walraven producten worden gebruikt door vele duizenden installatiebedrijven in Europa, Noord-Amerika, het
Midden Oosten, Azië en Australië!

• BISMAT® - Ophangsysteem voor bevestiging
van gietijzeren of kunststof standleidingen dat
bestaat uit een combinatie van bevestigingssets BISMAT® 1000 en geleidingsbeugels BISMAT® SL. De bevestigingssets BISMAT® 1000
bestaan uit een verstelbare wandplaat met
BISMAT® SL geleidingsbeugel en BISMAT® SX
kraagbeugel. Dankzij inlagen in EPDM-rubber
en zijn specifieke doordachte opbouw garandeert dit ophangsysteem optimale akoestische
eigenschappen.

Decennialange ervaring
Al meer dan 70 jaar staan de producten en de
know-how van de onderneming garant voor de
beste kwaliteit. Deze decennialange ervaring en
de prestaties van onze vakmensen zijn waardevolle bouwstenen voor de onderneming. Wij zijn
trots op onze geschiedenis.
Innovatief
Het ontwikkelen en realiseren van innovatieve
technische ideeën heeft bij Walraven een hoge
prioriteit. Meer gemak en tijdbesparing tijdens
het installeren en een optimale betrouwbaarheid,
vormen hierbij het uitgangspunt.
Innovatief en maatgevend voor kwaliteit zijn, is
onze constante motivatie.
Systeem filosofie
Elk afzonderlijk product is een belangrijk deel van
een systeemoplossing. Marktgericht, innovatief
en afgestemd op de behoeftes van de klant.
Onze 3 product-systemen:
• BIS Bevestigingssystemen
• BIS Brandwerende Systemen
• BIS Sanitairsystemen
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• BIS Pacifyre® AWM - Opbouwbrandmanchetten voor kunststof (brandbare) buizen of leidingsystemen. Voor doorvoeringen in massieve
wanden of lichte scheidingswanden en plafonds
met brandbeschermingseisen. Dankzij een geringe manchethooge is het inbouwen van bochten, steekmoffen en T-stukken direct voor een
wand of onder een plafond mogelijk. De manchetten zijn ook geschikt voor inbouw in vochtige ruimten. De brandmanchet is uitvoerig en
internationaal getest en voldoet aan de meest
actuele wet- en regelgeving.
• BIS Pacifyre® EFC - RVS brandmanchetten,
geleverd op rol, waarmee doorvoeringen voor
buizen, door plafonds, massieve wanden en systeemwanden, brandwerend en rookdicht worden afgesloten. Zowel de zwelband als de RVS
mantel worden geleverd op rol, zodat ze op de
juiste lengte kunnen worden afgerold.Het systeem wordt vervolledigd met bijgeleverde bevestigingshaken, sterpluggen, schroeven en ringen, voor de bevestiging aan muur of plafond.

BIS Pacifyre® MK II
BIS Pacifyre® VG

• BIS Pacifyre® MK II - ééndelig RVS brandmanchet waarmee doorvoeringen voor buizen, door
vloeren, plafonds, massieve wanden en systeemwanden, brandwerend en rookdicht worden afgesloten. Dankzij drie schuimstrips vormt
de brandmanchet een perfecte afdichting, ook
voor rook en giftige gassen (bvb. Koolstofdioxide, koolmonoxide, ...) die bij brand vrijkomen.
• BIS Yeti® - modulair montagesysteem voor de
ondersteuning van installaties op platte en
licht hellende daken. Het systeem bestaat uit
voetplaten, deels met kantelbaar aansluitstuk,
dat een dakhelling tot 7° kan compenseren.
De voetplaten worden geplaatst op antislip
trillingsdempend rubberen blokken. Het montagesysteem kan worden geplaatst zonder dakdoorbreking. Door de grote basis van de voetplaten wordt de belasting verdeeld over een
voldoende groot oppervlak om doorponsen
te voorkomen. Het BIS Yeti® montagesysteem
is geschikt voor het plaatsen van klimaatinstallaties, leidingsystemen, luchtkanalen, zonnepanelen, kabelgoten, windturbines, pompen, ...
op daken.
Verder worden ook de merken McAlpine (sifons
en toebehoren), BIS Pacifyre® VG 40 (brandwerende roosters) en bevestigingsmiddelen aangeboden.
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