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De Belgi~dlO Bouwdocumentetie. digiteel én op pepier i~ el meor dM 25 jMr Mt
product- en levorMcier::zoeby~teemvoor de erchitecten en bouwbedrijven. De
Cobo-.y:;tem~ detebenk bevet g",,"lrUe1ureerde informetie ven meer lieb 4.100
leverende.... 29.000 prodUe1en en 14.000 merken

Degelijb worden er vie cobo~y:;tem~.be meer den 1.000 unieke contee1en gelegd
en inlormetie gereedpleegd ol gedownl~d.

CobCY.:y~tem~~oolt een belengrijke rol bij het opzoeken ven lebrikenten en impor
teur~ ven producten. het voor~chrijven vie b~tektebten en Ie~tenboeken. net
b~liz::en en kopen VM bouwproducten en -dien~ten,

Raadpleeg de volledige index op cobosystems.be
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1 BESTEKSERVICE.BE - LASTENBOEKEN EENVOUDIG SAMENSTELLEN 1
1 1

I Be~tebervice is de 'werkplek" wMr lI,chitecten en voor:duijver: zich ten I
volle kunnen richten op het ~memtellen vM hun koJ:tenboeken. Omdel hier

I enkel oo:tektebten SUlM, wordt er ~el en overzichtelijker gewerkt. I
~

TliSPA
Be:tebervice be",",1 bE-.lektehten oll",stenboektebten ".!!n tient!llien I",bri. C080

IYUIMS 1I ktmten, honderden producten, w,",,,,rmee erchitecten en :tudiebur~u:in één .._.,._- --,_.~""

overzicht een belengrijk deel Vtm hun I",stenboek kunnen ~menctellen.

1 1
Verschillende zoekmogeljjkheden - I '-, ,','----I Zookenopl!llfllbetischebedrijf::nMm :~~::•.:~ .,"- "''''',., > -~ _'.':'-:"~,"~_. __ 'd I

Kj~t men uit de ",11",beticche r"brikentenlijcl de gewenste I",briktmt, den
I opent hel overzicht ".!!n "lle bE-.lektehten die deze I"briktmt tltlnbiedt. Elk ::':;:;':::::.w..,..",. I

Vtln de getoonde merkn"men (met om~chrijving) ~t&lt voor een link ntltlr "--=-
I één ol meerdere b~tektebten. :=::=:. I

Zoeken in lij~t met ctItegorioën en/ol werfchronologi~chevolgorde. " . .. ,., "

I In deze lij~t zoekt men op bouwlot ol bouwdeel en vindt men welke Itlbri- "~::::="".--.. I
k"nt hiervoor relevtlnte be~tektek~ten ""nbiedt. Klikt men een Itlbrik"nt l..~."'~.~.~.~.~-~.:'-~-:.~ J

I tltln, d"n ver~chijnende hiervoor be~chikb"re be~tektebten. I
zoeken met een zoekmotor (ol "Googelen N

)

I De zoekmotor vM btntebervico zoekt n&lr de producten in de Cobooy::- I
tem~- d"t"bMk die m"tchen met de door de geb".ler ingegeven zoek-

I termen, en w&lrvoor één ol meer be~tektebten oo::chikbMr zijn. De pro- ,:;~:~---'~t~l:l!5~i, 1
ducten worden ger"ng:;chikt op relevtlntie voor de zoekterm. N""rm"te ~co.o

I de zoekterm meer I=e woorden bev"t zullen meer re~ulltlten ve~chijnen, --,SV5TIMS .MO••_.· I
omdtlt niet "Ileen ntltlr het gehele begrip m&lr ook ntltlr de I=e woorden

I wordt gezocht. UiterMrd zullen producten die m"tchen met "lle zoekwoor- I
I den, bij voorkeur in de jui~te volgorde, bovenMn worden getoond, .~;-.:='~'""'""-, ...-... I

I
Andere mltnieren om gebruiksvriendelijkheid te verllogen: "_:;'==-=.:.::~.c-"";"~;:"_~·i~,~~:s\~M5 1

Alle documenten met b~tektebten kregen een herkenbtlre l'\!I"m. In ~_.. __==_~=~.--'
tegerrvtelling tot vroeger, toen b~tekdoCIJmenten enkel een nummer

I kregen, worden "l1e be~tektebten voorzien vM oen nMm die min~terrv ;:~,..,.,. "," I
de I"brik"nt en oen merkl'\!l"m bev"tten, Hierdoor worden opgtr.l"gen ;~:=-...:;:='.:.o..

I bo::tekdoClJmenten meteen herkenbMr, ook wMnoor grotere groepen ::::0..::,;:.;:;:;' .m_ow '~':.!1-;;;;'=;,;:::::::,; ~-;.;: I
b""tektebten in één ~",,:;ie worden opge~l"9en en/ol verwerkt. :~::=.':;:,"::..- .~~ "-_.,- ".'Q ~-

I :~:=;:'':'-=7:,~ .~,-\:;&:=:.;--~_ I
H"ndig en functioneel: de exportlij~{ .J..............

I Met de exportlij~t kunnen meerdere Mtektebten vM één ol v"n ver~chil- • "~"~~=.::':::"-:--~aI 1
lende I"brik"nten worden verz"meld in eon btntekm"p.

I De tijdwin~t en de grotere overzichtelijkheid v"n de gtr.elocteerde tebten : ~~_:;:::-_.__• I
die met deze nieuwe lunctiontlliteit worden bereikt, :;preken voor zich.

1
0

---- 1

J""rlijb begeleidt Cobo~y:;tem~ tient"lIen Itlbrik"nten met het op~tellen en
I ver:;preiden v"n merkgebonden bo::tektebten, I

Deze I"brik"nten begrijpen welke troel het i~ w"nnoer hun bo::tektebten
I worden Mngeboden ~"men met deze v"n tient"llen Mdere I"brik"nten, hon- I

derden producten, wtltlrmee "rchitecten en ~tudieburetl<r. in één overzicht ~ Unidek A.ro Comfort

1
-..... ......,...""---".. ~~.....- 1

een beltlngrijk deel Vtln hun Itl~tenboek kunnen ';tlmen~tellen. A~_'_

De be~tektebten die de Itlbrik"nten vitl be~tebervice.be ""nbieden zijn
I ·neutr"li~oerbMr·, w"t wil zeggen d"t ze bruikbMr zijn zowel met "b zonder I

de melding v"n merk- en l"brikMtl'\!lmen.I -,- ,._,'-- I
:::.::::::,":..:.."".' I\TTI\CA . ".~'.~.=-'";.:::-:-~'-'"
0"- ] ~_'_"

1
;.,. .": --- .-_.- "~''-'' 1
-.- .~ jjj~---"'".. o~~,~
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I COBOSYSTEMS.BE - BEDRIJFS" EN PRODUCTINFORMATIE I
I I
I Cob<Y.:y::tom~.be biedt voordelen zowel voor hen die informlltie opzoeken I

el~ voor hen die informlltie Mnbieden:
I Beter bruikbMr met "ToudY.:croon~·.en dMkzij Mngep~te opmeekpro- ..co.o nu 1'.< I

fiolen uiterm"10 9",,"chikt voor gebruik op Ulbleb en cm"rlpho~. --'SYSTlIlUi .~~"~- --_.,--

I Vemelding v"n en linken neer cociele modi" (F"cebook, Youtube, Twilter, I
Linkedin, Pinte'''''"t, Googlet , _

I Méér productinformetie en boelden, 0P9o::pli~t per morkltoe~z:ing On -" ......... - .' .. ,.- '". I
dMrdoor overzichtelijker. • _ ...........~~_ •

I 1I'J'l"!!!'. -~.-7,•••.:.•__•.~, _ ILink VOn lIdra::909ovenc met citueringkMrten. - ., "'P ~ o--'~.

Bevoordelen v"n 9~ctiveerde bedrijven bij zoekopdr"chten, .

I I
Opsplitsing tot ~ProductinfobiokkenH

I Deze 'Productinfoblokken' bieden do mogelijkneid om voor ieder product I
!!llie relewmte info ::.I!lmen Mln te bieden: zo worden foto'~, tochni~cne fichlY.:, __ _

I Mtektek~ten, CAD-tekeningen, ... , gekoppeld en Mngeboden op product- I
nivetlu. .."!! :=='=:=-"='"~

I :::::-'": .__..- I
Integratie van sociale media in de bed";jfs~sentaties. ~~

I Co~~tom~ voorziet voor de bedrijven die !!lctief zijn op Twitter, Youtube, I
Linkedin, Google+, Pinteront,. lcoontjon in de bedrijf~voor~tellingdie een J= __'" .. U._ ."

I link !!lctiveren met de betreffende medi!!l~chermen.Ook voorvertoningen v!!ln - ,-"--. ~ -,,', ,._._- i I
bijvoorbeeld Tweee nM~t de bedrijf-...gegeven~,behoren tot de mogelijkhe- - ..... .-..

I ':"-~~ I
den. -, :::---:"""

-~---

I CoboNews, de gratis nieuwsbrief van Cobosystems ---- I

I
CoboNew:: ver~reidt nieuw~ over evenementen, projecten, bedrijven, pro- ... 1;- I
ducten en dien~ten uit de bouw:lOctor vill de ~t!!lrtpll9iM co~~tom~.be,

D!!l!!lrnM~t worden de nieuw-.berichten op regelm!!ltige b","i~ gebundeld en ~~;=§:.§':~~-:;::_- ":::.-;.
I ver'Preid nMr ruim 15 000 m~ll!ldr~~Vtln onze doelgroep, bouwprofe~i- ~'=::'..;:::::.===:=:~..=::"~;;;:::-_ __~_... I
I ~~:~;,~:d~i7::~~~e~;:~~b~:j;;~~~:nnk:~,~e1~~:~;~~~~0~:~ ~. ::~-:?~:~::?i;~1"·-~-·-~;:;;i, -===- I

uitgobreid tot méérd!!ln 15000 m!!likoJdr.w.:en,) ::"'-=-~;::-:;':'~~M_" _._-"

I Bent u Mngemeld voor onze nieuw::brief, dlln k!!ln u dit nieuw~ over avo- I
nementen, projecten, bedrijven, producten en dierrvten uit de bouw::ector

I dire<:t op uw buretlubll!ld krijgen. I

I I

I -lW:T~ ~ {'T~~__:: II _.__., I

-_.-
I -.- I
I . ~Il ". I

I ;:;::::=-.::::~:. ~[!Q9uletY""-' I

I ~.;:-~-;:;;x:.I ......... _._~' - .:-~=. I
--.2::-

I '!'oI!!='iP':":'_",_ E::. mI:!1l I
,~---,.,. l/

I _.... I
~~~fc:::.:==~::::. -I:t'"-

I ''''~''''';''93''''''''''- I
:§';G!.~:..",,":~~:

I '''''====="'"- I
I I

I I

I I
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DE VOLGENDE BEDRIJVEN STELLEN INFORMATIE TER
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I ACO PASSAVANT EUROSAFE SOLU'nONS BVBA MaNIER ROOF PRODUCTS BElGlUM NV I
WNW.ac"'~ www.a1rosa/esolutions.com WNW.moni..r.~

I ABC oUSS EURQPE FASSAWALL BV MORGD FOUET'ECHNIEM: DV I
www.yourglass.com www./assawall.com www.morgofolietechnieknl

I AGREF NV FD8 NV NAV _ DE VLAAMSE ARCHtTfCTENORGANISATIE I
I

WIlYW.agref.be www.lds.be www.nav.be I
ALL VAC TECHNOLOOY FLEXlDA.L RUBBER NORA FLOORING SYSTEMS

I
www.a1lvac.be www.rubbervbe-r.be www.nora.comlbe I
APP All REMOVE FONDATEL NV/SA PAR'THOS DV
WIlYW.appailremove.be www./ondaleLcom www.parthos.be

I APOK NV/SA FSO PENTAJR nlERMAL BUILDING SOWTIONS I
I

WIlYW.apold~ www./sb.de www.p"ntairt~rmal.com I
AQUATtlERM BEl.UX &PRL GEALAN FENSTER-SVSTEME GMBH PREFA
www..!Iquathe-rm·belux.be www.gealM.be www.prefa.be

I AnACA MOBILE WALl SYSTEMS GIACOMINI RENOLIT BELGIUM NVISA I
WIlYW.allaca.eu www.giacomini.be www.alkorproof.com

I ATTEMA GROUTTECH REPPEL DV BOUWSPECIALITEITEN I
www.attema.be www.grouttech.be www.~Pp.!'l.nI

I BOO LOCKS BVBA GUMO-BLOCKS ROVAL BElGlUM I
WIlYW.bb-locks.com www.gumo-bIocks.beWll\.W.roval.be

I BOO HEKWERK NV GUNNEBO BELGIUM NV/SA RUBEl' BV I
WIl\'W.bghekwerk.be WIl\'W.gunnebo.be WIl\'W.secu,itontegels.n1

I BEGETUBE NV GUTEX SANHA BVBA I
I

WINW.begetUbe.com WINW.wonenennatuur.be WIl\'W.sama.com I
BETAFENCE NV HAU'EN NV SERGE FERRARI
WINW.betalence.com WINW.kalfen.be WIl\'W.sergeferra,i.com

I GEBR. BODEGRAVEN BV HEATlNO GROlIP INTERNATlOflIAL SINlAT I
WINW.gb.n1 www.neatingg,oup.eu www.siniat.be

I BOZARC HELIOSCREfN NV SOUDOR RUBBER & PRODUCT8 BVBA I
WINW.bozarc.be www.nelioscreenprojects.beWll\.W.solidor.be

I BRAKEl. AERO NV HERMEl.OCK NV/SA SPlRQTECH BEl.GIE BVBA I
www.b'akelsero.com www.nermekà.be www.spirotech.be

I BURGEJDlOUT BV HOLONtTf BV 8TATAMAT NV I
WINW.burge,hou1.nl www.hoIonite.nl

I BUZON PEDESTAL INT. (BPt) SA HUNTER DOUGLAS BEl.GIUM NV STENI BENELUX BV I
www.buzon-world.com www.hunte,douglas.be www.steni.nI

I CEMBRIT INFOSTHL VZW I ASBl 8TlJLBETON NV I
www.cembri1.be www.inlosteel.be www.stijlbeton.be

I COBOSVSTEMS NV/SA IS08(MJW SYSTEMS BV STONHARD I
WINW.cobosystems.be: WIl\'W.beslekservice.be www.isobouw.beWll\.W.slonhard.be

I COIL1.TE PANEL PRQDUCTS rTEC CONTRACT FLOORS STORA-oRA1N ~MCOMA) I
www.coillte.com www.ited\oors.be www.sto'a·drain.be

I COMPANERO JACKON INSULATlON GMBH TECHCOMUGHT BV I
WINW.companero.n1 www.jackon-insuiation.comWll\.W.soIalube.be

I CONFEDERATIE BOOW JOINTEX (J.G.S. E\JRDPE) BVBA TERMOKOMFORT I
www.confede'atiebouw.be www.jgseurop.!'.com www.termokomlort.nl

I CONTESSE KALZlP BENElUX mESPA BELGlUM BVBA I
WINW.contesse-floors.com www.kalzip.comWll\.W.lrespa.com

I DEJOND NV KINGSPAN UNIDEK NV VASCO I
www.dejond.com www.kingspanunidek.be

I DEMULA NV KOPAL NV VIEGA I
WINW.demula.be www.kopal.be www.viega.be

I DEWALT·POWERS LUXUGHT VIL1.EROY & BOeH S.A.R.L I
www.dewalt.been www.powerseiSope.be www.luxlight.eu WIl\'W. villeroy-boch.com

I DLW FLOORING Me BAUCHEMIE BELGIUM WALMAVEN BVBA I
WINW.dlwflooring.eu www.mc·baucnemie.be www.walraven.be

I EOliItail'$ METACON BV WEDI I
WINW.ees\airs.be www.metacon.nIWll\.W.wedi.de

I EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK M1BA WOflIEN EN NATUUR CVBA I
www.ernco-bau.com www.miba.be www.wonenennatuut.be

I EMMER SERVICE MICROBETON ZOONTJEN8 BV I
www.microbelon.nIWll\.W.zoontjens.be

I ERANCO BELGIUM BOD HEATING SYSTEMS BVBA MODULEO I
www.rnoduleo.com

I I
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I ACO PASSAYANT ACO Ptl"~,,nt i, dé _peçi"li,t in "lwtltering"'"Y'"temen en "bcheiding:aechnieken, en biedt I

Preenekker 8 u een '"Y,teem""nbod d,,! zowel in de breedte "I, in de diepte uniek ie.
I BE 1785 Merchtem I

T: +32 (0)52 38 17 70, F: +32 (0)52 3817 71 Door deoverneme V"n P"cc~"nl in 2000 breidde het .!!"nbod Vtm deACO Groep meteen
I E·Mtlil: "co@"co_be uit. Voort&ln meken "bcheiding:;:;y:;temen voor oliën en vellen deel uit Vtm het .!!"nbod, I

www.eco_oo w""rdoor tot!lelprojecten voor "Iw"tering en w"terbehendeling ,,"cCErJijk kunnen e.!Inge-

I P<'kt worden. Allee conform de Europe~Normenl I
••• Producten bieden met een meerw""rde, een opl",cing geven &In kl"nten met een pro- I

: ~~~ blrem".IIi,g. d." gM''''''.m ojACO. 1

1 1
AGC GLASS EUROPE AGC GI~:; Europa, eon Euro~e leider in vlllkgla::

I Avenue JeM Monnet 4 AGC GI~~ Europe produceert, verwerkt on verdoolt vlllkglll~ voor de bouw (buitonbegle· I
BE 1348 Louvein-LoJ·Neuve zing en interieurgle~),de lIuto::octor (originoel en vervenggle~)en de ::oler-indumie. Het

I T: +32 (0)2 409 30 00, F : +32 (0)2 672 44 62 i~ de Europe::e tek ven AGC GllI~~, de groot~tevlllkglll~producentter wereld, De bll::eline I
E·MlIÓl: ~ele::,belUl<@eu,egc.com 'GllI~~ Unlimited' woe~piogell de 1lI11oze mogelijknoden ven:

I www.yourglll~~.com . gle~, oon meteriMI det Mn oon groeiend Mntlll verei~ton voldoet (comfort, energiobenoer· I
~ing, veilignoid en gozondnoid. e~theti~ch uitzicht, duurzMmheid);

I innovetieve producten on pro~::en, mogelijk denkzij Mnnoudonde re:l/Mrch in gIMvlln- I

AGC Gl ceerde glll~technologie;
I Your ass ruim 100 10000tie:: in heel Europll, vlln Spenje tot Ru~lend; I

. oon mllrketingnetwerk op wereld::chMI;
I . zijn 14.S00 werknemer~, die kientgericht zijn, I

I AGORIA I
1

A. Reyer~IMn 80 1
BE 1030 Bru~::el

T: +32 (0)9 36919 11, F: +32 (0)9 369 07 04
I E·MlIÓl: eli"",beth.hodo~i@egorill.be I

www.lIgorie.be
1 1

1 1

1 1

1 1

I AGREF NV AGREF, g~ticht in 1945 door 5 gobroeder~ De Witte (Alberic, Gomllr, Rogor, Eugono. I
Trllgelwog 4 Fren~) groeide door oen doorgodreven inve~tering~politieken ruim 60 jMr ervllring uit tot

I BE 9230 Wotteren één ven de trend::etter~op not gebied ven lIrchitectoni~ch beton. I
T: + +32 (0)2 706 79 53 F : +32 (0)2 7C:ó 79 66

1
E·MlIÓl: info@egref,be Elementen ven Agref zijn ~teod~ gemMkt op mMt, hebben dMrdoor oen uniek uitzicht en I
www.lIgref.be bieden:

1
. oen bijM onbeperkte vormgeving. I

A~
.oen grote wMier Mn kleuren met dMrbij de topkleuren bleuwe Mrd~toon en wit~toen.

1
. oen overvloed Mn oppervlekte~tructuren,wMronder: gle,( gezuurd, gewe::::on. I
gogrit~trMld. gepolierd. gefroind. gerold, gegoten op ~tructuurmlltten,

1 AGREF 1

1 1
ALL VAC TECHNOLOGY All Vec Cletm Air Technology. Uw pertner voor de levering en pleetsing ven centrllie stol.

I Gusteve Demeursleen 98 zuigin:;telleties en de in:;llIlll1tie ven gecontroleerde ventiletietechnieken. Het is geen toevel I
BE1654 Huizingen dllt All Vec deze eetiviteiten :llImen eenbiedt, ze vullen elkeer een in de strijd voor zuivere en

I T: +32 (0)2 35697 77, F: +32 (0)2 361 3251 gezonde lucht. In het bedrijf-vgebouw wMrin All Vec vllMf 2016 zowel zijn kllntoren, megll' I
E·MlIÓl: info@ellvllc.be zijn els toonzeel noeft ondergebrecht, integreerde All VlIC de technieken die het commercie·

I www.ellvllc.be li::eert. Op het gebouw weren vroeger el 150 zonnepenelen geplMtst, die de wllrmtepomp I
die de vloerverwerming eendrijft, ven stroom voorziet. De vloerverwllrming zorgt :llImen

I met eirco-instelletie voor de temperetuursturing. Alle gebruikte rooster:; en plelondmodules I
worden door All VlIC ook geleverd en verwerkt in de projecten ven hun klllnten.

1 1
Uiterllllrd i:; het gebouw voorzien Vlln een centrlllli stofzuigsysteem ..

1 1
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I VIND DE INFORMATIE VAN VOLGENDE BEDRIJVEN IN DEZE BELGISCHE BOUWDOCUMENTATIE, I

VIA COBOSYSTEMS.BE OF VIA BESTEKSERVICE.BE
I I

I I

.. .I 1.
I APP ALL RE MOVE APP i~ een loon&lngevend ontwikkeleer en leverencie< ven g~v"nceerde be-.chermende I

Wij~chot~"n 3 unit 10 c~ti"9' en impregneringen voor ",chitectoni,che oppervl"kken.
I BE 2900 Schoten De milieuvriendelijke b""chermende o/"temen ven APP zijn zeer ger~pecteerd in de I

T: +31 (0)3685 75 OS, F: +31 (0)3271 1846 indu,\rie venwege de doeltreffendheid en de mogelijkheid om oppervlekken tegelijkertijd

I E·Mtlil: inlo@"ppellremove,be te oo,chermen "I, demp-open te kIlen, zónder hel vi,uele elle<:l v"n de beh"ndelde opper. I
www_"p~llremove.be vlekken ""n te UI,ten.

I A P P Onze 'Y'temen oo..chermen de oppervl"kken v"n commerciële-, civiele engineering-, ,port· I
I

en inl'e,tructuur proje<:ten, mtlo!lr ook v"n kurolobjecten en erfgoed. I
Niet "Ileen in Nederlend, me,,' ook vér d~rbuitenl

I zie ook www.besteksenriee.be IAPP All Remove

I I
APOK NV/SA APOK i~ een voor~rot~ndeBelgi~choproducent ven non-ferro regenwllterllfvoor~y::temen

I Oudo::trMt 11 mot moor dlln 60 jMr ervaring in de dllkdekker~woreld.In de 30 APOK·vordoelpunten, I
BE 1910 KlImpenhout vor~preid over hooi België. biedt APOK oen totMlpllkket ven dllkmllterillien en gorood·

I T: +32 (0)1661 72 62, F: +32 (0)16 6172 81 ~chllppen voor dovllkmen, I
E·MlIÓl: info@lIpok.bo

I www.lIpok,bo Ruime voorrllden, mMtworkproductie per filiMI mot techni~che lI~~i~tentieop de werf en I
een uitgobreid logi~tiek notwerk ~tMn gllrent voor kWlllitoit, ~orvice on korto levertormijnen,

I APOK drMgt klllnten::orvico hoog in het vMndel: denbij uitgobreide ~tockllgemogelijkhe· I
den op diver~e loC'ltio:: klln APOK oen groot Mntlll producten .... t voorrMd leveron.

I I
zie ook www.bestekservice.be

I I

I AQUATHERM BELUX SPRL Het IS09001 gocortificoerdo Aqullthorm i~ wereldleidor op vlllk ven kuromof leidingen voor I
PlIrc Ind<.r.triel do~ Heut~·SlIrt~· 4e evenue 76 ~eniteir, verwllrming en dimllti~etie, I

I BE 4040 Her~tel Aquethorm werd in 1973 opgericht voor do ontwikkeling. productie en in~t'liletieven

I
T: +32 (014 2S693 60, F: +32 (0)4 248 06 71 vloorvorwerming, Reed~ in die tijd we~Aqullthorm eon ven de eor~te drie Ievorencier~vlln I
E·MlIÓl: info@equllthorm.belux,be vloorvorwerming op de Europa::o mllrkt.
www.lIquethorm-belux.be Het bedrijf i~ go~pecieli~oerd in de import on di~tributie ven kun~t~tof leiding~y~temen on

I hun toebehoren. I
Aquethorm Belux i~ exdu::iof verdoler voor Bolgië on hot Groot Hertogdom Luxomburg ven

I (Ct tË).» de polypropyloen en polyothyloen leidingon ven het Duit"" Aquethorm GmbH, Sind~ 30 jMr I
wordon deze producten ~ucce~vol toegopll~t voor de metY.:t .... toonlopendo toopll~~ingon.

I aquatherm I
"'"" zie ook www.bestekservice.be

I I
I ATTACA MOBILE WALL SYSTEMS AnACA i~eon Nederlend~oontworporen producent Vlln hoogwMrdige mobiele I

PO. Box 67 wllnd~y::tomen, die zich volledig op de Europe"" merkt richt. PlIneolwenden, ~chuifwenden,
I NL 6650 AB Druton glt!~wllndon en vouwwenden vindon hun weg vit! een wijd vertllkt egontonnetwerk door I

T: +31 (01487 54 07 SS, F: +31 (01487 54 07 81 WO'O,t· en Oo~t·Eur0p"'.AnACA~peeltdMrbij in op de roop nMr méér flexibiliteit, méér

I E·MlIÓl: info@ett'lCll.eu montegogorMk on méér efficiency voor minder geld, I
www.lIttece.eu

I zie ook www.bestekservice.be I

: ATTACn :
I I

ATTEMA Atteme i~ een embitieuze ontwikkel~r en producent ven innovetieve opl""'ingen. Deze
I Indu,triezone Zuid 1I1_lndu,trieleen 10 zijn onder te verdelen nMr de merk""gmenten: In,lelletie, Bouw, PeeKeging en Speciel I

BE 9320 Erembodegem Product,Achter Atteme ,tMt een ,terk en gemotiveerd teem ven goed opgeleide profe:;.
I T: +32 (0)53 85 05 20, F: +32 (0)53 85 05 30 ,ioneb.Men",n dieelkeer ,timuleren om hun grenzen te blijven verleggen en elle ruimte I

E·MlIÓl: info@etteme.be krijgen om zichzelf te ontwikkelenDoor goed neer kienten te I...."eren, weten de medewer·
I www.etteme,bo ke~ ven Atteme el, geen ender wet er binnen de merkt '"Peelt. I

Det r",ulteert ,teed, weer in verr""",nde producten met een duidelijke toegevoegde
I r--- weerde voor de kient. Dit gecombineerd met een efficiënte Iogi"iek en een per~lijke I
I IATT~ ,ervice ver""",lt zich in een meximele klententevredenhoid. I

~ zie ook www.besteksenriee.be

I I

I 8 ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
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zie ook www.bestekseNiee.be

zie ook _.bestekservÎee.be

zie ook _.bestekseNiee.be

BeUlfence i~ wereld merktleider in efre:;tering:;~~temen, toogeng:;controle en detecti~~·

temen. BeUlfenee biedt oplo-wingen voor de perimetri~chebeveiliging ven indu:;trië-Ie en
open~regebouwen, gevoelige ~it~ evenel~ privete tuinen, kIndbouweigendommen en
v~Ulpeb.Door de jeren heen i~ het bedrijf geëvolueerd ven een febrikent in omheiningen
neer een leverencier ven ToUl.!lloplo~:;ingen ven Perimeter Beveiliging.
BeUlfence levert ook gele~te dreedproducten voor dive,..e indu~trië-Ie !oepe:;::ingen.
BeUlfence telt meer den 1500 medewerke,... De onderneming heeft 8 productieve~tigingen

in 8 lenden met heer hoofdzetel in België. Verkoop:;kentoren zijn eetief in de hele wereld.
BeUlfence ontwikkelt perimeteroplo~";ngendie ~peciliek zijn eengepe:;t e.!In elke beveili.
ging:;behoefte

B&G Hekwerk ;, in do lIfgelopen 50 jMr uitgegroeid tot een ~pocillli:top hot gebied wm
hekwerk, poorton On toogMg:control~y::temon. B&G ontwikkelt, produceert, verkoopt en
ondorhoudt tijdelijke en permenonte producten op hot gobied ven terreinboveiliging voor
bedrijf:lovon on overheden in Nedorlllnd on België. Teven: exporteren wij onze producten
nMr divo~o opdrechtgover: binnen mMr ook b....ten Euro~.

Bogetube i~ verdeler ven kweliteit~kun~t~tofbuizen. koppelingen, collectoren. redietorkre·
nen en ellerlei toebehoren voor verwerming~· on ::.eniteire ~y~temen.

Bogetube werd opgoricht in 1980 el~ dochteronderneming ven de Begomec groep, die
ge~pecieli::oerdwe~ in ~telen buizen en cOrY.:tructitY.:. Oor::pronkelijk we~ hot de bedoeling
de kun~~tofbuizonte vordelen vie de Belgi~chogroothendeb. Ne eon tijdjo ~tertto Bego
tube echter met een zelf ontworpen gemme kreenwork en toebehoren, in ::.emenwerking
met IVARVen bij hot begin leg de nedruk ~tork op vloervorwerming~zy~temen.Dit meekt
Bogetube vendeeg tot één ven do tooneengovende ~~teemleverencier~op de Belgi~he

merkt.

Op ~:i: v!!ln het ri:icoprofiel v!!In do to beveiligen 10000tie, welke in overleg met do bouw·
heer of erchitoct wordt opgtY.:teld, reeli::oert B&G Hekwerk oploo::ingen die be~U1en uit oen
combiMtie ven mecheni~cho on elektroni~chemeetrogelen. Ven ~portveld tot di~tributiobe·

drijf, ven kentoorpend tot govengoni~, ven recroetieperk tot interMtionele heven: op iedere
boveiliging~vreegheeft B&G een entwoord.

ALFABETISCH REGISTER

RB,

BB'GETUB'

IEJ BETAFENCE

BELGIAN BUILDING RESEARCH INSTITUTE
(WTCB· CSTC)
Lozenberg 7
BE 1932 Sint·Stovenz-Woluwo
T: +32 (0)2 71642 11, F: +32 (0)2 725 3212
E·Meil: info@bebbri.be
www.bbri.be

BEGETUBE NV
Kontich~teenweg53/55
BE 2630 AArt::oleer
T: 03 870 71 40, F: 03 877 55 75
E·Meil: info@begotube.com
www.begotube.com

BETAFENCE NV

Blokk~treet34b
BE 8550 Zwevegem
T: +32 (0)56 73 46 46, F: +32 (0)56 73 45 45
E·Meil: info.benelu~@betefence.com
www.betefence.eom

BfiG HEKWERK NV
Indu~trioterreinNoord 11- Weyonborg,trMt 11
BE 2800 Mechelen
T: +31 (0)15 20 24 00, F: +31 (0)15206200
E·MlIÓl: info@bghokwerk,be
www.bghokwerk.be

BOB LOCI(S BVBA
Uilenbtlo!ln 88 Unit 3
BE 2110Wijnegem
T: +31 (0)3 326 36 30, F: +31 (0)33263833
E·Mtlil: inlo@bb-Iocb.com
www.bb·loek•.com
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I VIND DE INFDRMATIE VAN VDLGENDE BEDRIJVEN IN DEZE BELGISCHE BOUWDOCUMENTATIE, I

VIA COBOSYSTEMS.BE OF VIA BESTEKSERVICE.BE
I I

I I

.. .I 1.
I GEBR. BODEGRAVEN BY Gebr. Bodeg'even SV (GB) richt zich op de bouwindu~triemet verkoop, merketing. pro- I

Atoomweg 2 ductie, ontwikkeling en di,\ribulie Vtm verbindingen ven met.!!,,1 en kun~t,tol. G6 i, een
I NL 2421 Nieuwkoop voor&ln,{tlende lever"ncier in de bouwwereld en levert d"nkzij een ruime erv"ring. voor elk I

T: +31 (0)172 52 01 10, F: +31 (0)172 57 17 53 denk~re toep,,~ing een p",~endeverbinding_
I E·Mtlil: bodegreven@gb.nl I

www.gb.nl Slimme oplo~ingen ,lerke m"teri"len.

: ~e Bij GB ,i,d., p'''~'' i, d. boow .!tijd d.,..biodi" di. ,ij ,=k" :

I I
BOZARC BOzARC i~ dó expert in de productie en plMt,ing ven eluminium overkeppingon.

I Boom::.ntoonweg 41/2 Venu;t Al!lrt~IMr wordt de gl!ln~ Benelux voorzien ven ClIrpor~. torre::overkeppingen, I
BE 2630 Mrt::eIMl' fie~n~tl!lllingon, roker~ruimton .. , Voor do verdeling wm do goplltonteerdo ovorkllppingon

I T: +32 (0)3 455 90 67, F: +32 (0)3 454 66 38 oo~chikt BOzARC ovor eon network vM zorgvuldig gtr..electeerdo vordoolpunten. I
E·MlIÓl: inlo@bozllrc,be

I www.OOzllrc.be. De bll~i~ voor deze lichto. luchtigo ovorkllppingon wordt govormd door oen elegMt goOO· I
gen 1I1uminium Irllme en oon dllk in mllz::ief polyaubonMt. PolyCllrbonMt i~ een onbrook·

I B A bMr kun~t~tof. Elke BOzARC ovorkllpping klln vrij~tMnd ol tegen de hui~ovelVMjOUW I

Oz re@) woning gobouwd worden. Do kri~tlliheldere dllkbodekking noem goon licht weg voor uw
I rllmen vlln do woonklImor ol keuken. I
I Aluminium overkappingen zieookwww.besteksenrice.be I

I BRAKEL AERO NV Brllkel Aero i~ lil ruim 35 jMr mllrktleider op hot gebied vlln dllglichttoetroding. brMd. I
I

Gontrodo Heirweg 138 veiligheid en vontillltie oplo::::ingen. Hierbij bieden we integrllie oploo~ingen voor lIlierlei I
BE 9090 Melle goOOuwtypen be::tMnde uit:
T: +32 (0)9 21006 00, F: +32 (0)9 210 06 01 . D"9licht: GllIzon dllken, licht~trllten, lichtkoepel~ on govel~ I

I E·MlIÓl: inlo@brllkelMro,be . BrMdveiligheid : RWA in~UllllIti~, brllndmeldin~UllllIti~, detoctie, rookcompllrtimentering
www.brllkeillero.com. . Vontillltie: NlItuuriijke ventillltie. goregoida Mtuurlijke vontillltio

I .Onderhoud: RWA· en ventillltie::y::ternen, brllndmeldimtlllilltior., gllY.:con~tructilY.l I

I ~brakel aerD zie ook www.besteksenrÎce.be I
I me benefifS of nature imide I

I I
I BURGERHOUT BV Mot ~pecillio. VMk zeil ontwikkeida mllchino~ bewerkt Burgerhout mlltorillien tot producten I

Or, A.F, Phili~weg 41 vM topkwllliteit. De vrll"9 nMr de kWllliteitproducton vlln Burgorhout groeit dM ook ~nel.

I NL 9400 AB A~:lOn VlInuit de ultrllmoderno productielllcilitoiton vindon meer dM tienduizend vor~chillendo I
T: +31 (0)592343043, F: +31 (0)5923408 25 producton in 1Iluminium, RVS ol kummolhun weg nMr mllrkton in Europll,

I E·MlIÓl: inlo@burgorhout.nl Burgerhout i~ ~ocillli~t in ~y::temen voor rookgll:llllvoer on vontikoJtie en i~ bijvoorbeeld ook I
www.burgorhout.nl oon vertrouwd 10vorMcier vM vorm~tukken uit pIMt~tMI, kun~t~tol en 1Iluminium, eNC·go·

I ~tuurdo mllchine~ beworken ver~chillonde mlltorillien tot lunetionale, IrMie behuizingon I

:

~rgerhout voor elektroni~che~y::tomon. vorwllrming~toe::tellon on boile~, :

r J zie ook www.besteksenrÎce.be

I I
BUZON PEDESTAL INT. (BPl) SA 5ind, 1987 i, BPI (BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL) de grootto Europe:;e I"brik"nt v"n

I Prolongement de l'Abb"ye 134 ver,tolb.!lre vloerdr"ge~ in polypropyleen (type vijzel). De l"lIm Vlln de BUZON'" vloerdrll· I
BE 4040 Her,t,,1 ger, voor terrllc:;en i~ het re::ultMt Vlln een 11Inge erv"ring en Vlln de wil om te ~ntwoor.

I T: +32 (0)4 248 39 83 den 1I11n de ze<;'!" ,trikte ei~ Vlln de lIrchitectenbure""" en de vllklui in de ::ector v"n de I
E·MlIÓl: ,,,Ie::@buzon·world.com terrllcMnleg... en Vlln de huidige techni,che normen. Om tetlm ontwerperc en technici

I www.buzon.world.com ,UI"t u bij om uw projecten en ""nnemingen te ondercteunen over,,1 ter wereld. Buzon I
op vijzeltochnologie ge~ce<;'!"de vloerdr"9er, (terr",verhoger,) worden geproduceerd uit

I gerecyclede polypropyleen. De vloerdr"ger, zijn in hoogte ver"el~lIr v"n 11 tot 1030 mmo I
Ze kunnen worden voorzien v"n helling,correctoren. Door het ingebouwde "elmecl\!lni,me

I i, een ,neIIe, efficiënte incUllllltie mogelijk. I
I zie ook www.besteksenrice.be I

I ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
10 ~

I I



11

zie ook www.besteksentiee.be

De Confeder"tie Bouw i:; de enige Mtion"le beroep:;org"niCtltie in de bouw:;ector.
Zij verdedigt de bel"ngen v"n 14.000 zelh\.!lndigen, KMO':; en grote bedrijven.

Comp"nero" ie epao"liet in loopvllIbtructuur, ofwel Mtielipetructuur in prefllb boton
elementen zo"le g"lerijpl"ten, borde:;:;on, tr"ppan, b.!Ilkone en diver:;e lIndere beloopb"re
betonnen elementen.
Prefllb betonelementen: g"lerijpl"terl, bordo:;::on, tr"ppon en b"lkone
Prefllb beton elementen worden gemMkt in IlIbrieken en/of bodrijfchllilen en dMrM
getrllneportoord nMr de betreffende bouwplMte, Deze beton elementen worden gemMkt
met behulp vlIn houten, etllien ol kunet:;tof mllilen,

Coboey::teme = Opetellere vlln bectoktebten en productinlorm"tie einde 1990. JMrlijb
begoleidt Cobocyeteme tien\.!llien fllbrik"nten met hot opetellen en vorepreiden vlln merk
gobonden beetektekcten en productinformlltie, Zie www.beetekcervice.be.
Sinde 1995 zijn wij "uteur VM NeutrMl Boctek (i,e,m, NA\/, do V1Mmeo ArcnitectenorgllniC<'ltie).

Coboey::teme = Profoceionele info voor (boow)prolo:;cionele gobruiker:;

Sinde 1989 verepreid Coboc)'eteme net zookrogieter wMrin hot zooken op trefwoord ol
merkM"m .... tmondt bij do juiete leverMcier ol producent. Eeret op pllpier, einde 1995 ook
digitMI. Do cito www,coboeyeteme,bevoreerwoudigt not werk v"n lIrchitecten, ingenieure,
Mnnemor:;, ... die op zook zijn nMr loverllnciere, bectektebten en technieche documentlltie
vM bouwproducten en -dieneten,

Zowel Medite Europa lil:; Smllrtply Europa m"ken dool uit vM hot ler::o moodorconcorn
Coillte. s"men vormen dozo bedrijven de divicio Coillto PMel Producte, Coillte ie opgericht
in 1989 on ie eigenMr vM lIlle etMteboeeen in lerlMd, Wllt ovoreenkomt met 8%VM het
tO\.!lle lereo koJndopparvl"kte, Coillto PMel Product:; hooft voel expartice in huie op not
gobied vlln het ontwikkelen on produceren VM houtllchtigo pIMtm"teri"len en epaci,,1:; met
een bijzondore toegovoegdo wMrde. Beide productiobedrijven worden ondereteund door
hot grootete boe- en houtbeworkingebedrijf in lerkoJnd. Coillte. Do Coillte Group ie goed
voor oen jMromzot v"n r.... m 213 miljoon euro en hoolt c". 1.250 werknemere in dienet,
vereproid over 3 IMden. Het ie een vM de g,oot:;te producenton VM Eur0P<' VM oen zoor
gevlIrioord Mnbod hout en houtproducten, indueiel de plMtmllteri"len Medite MDF en
Smllrtply OSB.

C"mbrit, uw P<'rtl'1er voor d"k- en geveltoeP<':;:;ingen
Cembrit i:; één v"n EuroP<'-:; voor""n:;t&lnde I"brik"nten v"n vezelcementproducten voor
d"k en gevel. D""rn&l:;t heeh Cembrit België j"renl"ng erv"ring met de import en verkoop
v"n n"lUurleien en kleip"nnen. Onze vezelcementproducten behoren tot de e<:ologi:;che
bouwm"teri"len en worden gebruikt in zowel nieuwbouw,,1:; renov"tieprojecten.
Cembrit b.v. i:; lever"ncier v"n vezelcementprodueten die toegeP<':;t worden voor gevel,
d"k, vloer en interieur.
Ook in de con\.!linerbouw, "gr"ri:;che :;eClOr en utiliteit'Cbouw dr&lgt Cembrit BV h&lr
:;teentje bij.

ALFABETISCH REGISTER

Building Better Days

-
companero··
part'1C' voor bctonstructLiren

~COBOSYSTEMS'

COBOSYSTEMS NV/SA
LouizlllMn 367
BE 1050 Bru~~1

T: +32 (0)2 462 00 71
E·MlIÓl: info@co~~tem~,be
www.cobCY.:y~tem~.be; www,be~tebervice,be

COILLTE PANEL PRODUCTS
Boven do wolfzkuil 3810
NL 6049 LX Roermond
T: +31 (01475399 740
E·MlIÓl: Ir"nk.leijendecker~Ocoillte,com
www.coillte.com

COMPANERO
Indu~trioweg 10c
NL 3606 A5 MMr~~en

T: +31 (0) 6 24 70 Cfi 96
E·MlIÓl: info@compMefo.nl
www.com~nero.nl

CONFEDERATIE BOUW

Lomb"rd,tr""t 34.42
BE 1000 Sn.,,:;el
T: +32 (0) 2 545 5600, F: +32 (0)2 545 59 00
E·Mtlil: comm uniClltie@conleder"liebouw,be
www_conleder"tiebouw.be

CEMBRIT

l<ontich~leenwe950
BE 2630 Atlrt:;el"",
l+32(0)32923015
E·Mtlil: inlo@cembrit.be
www.oombrit.be

coillc9~
,,,,I "OO,ru SmartPly·

CEhlBRIT
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1 VIND DE INFDRMATIE VAN VDLGENDE BEDRIJVEN IN DEZE BELGISCHE BOUWDOCUMENTATIE, 1

VIA COBOSYSTEMS.BE OF VIA BESTEKSERVICE.BE
1 1

1 1

.. .I 1.
I CONTESSE NV çonte,~eNV i, een jong. dy~mi,ch bedrij/9",,"pecielioeerd in vinyl vloerbedekkingen. I

Tulpen"'&lt 8 Met de gepelenleerde iroUllletietechnieken bieden de verxhillende ontworpen producten
I BE 9810 Eke Nez"relh een opio-.-.ing voor de ("IlozE!' uitd~ingen bij nieuwbouw. en renov"tieprojeClen, dil zowel I

T: +32 (0)9 222 35 25, F: +32 (0)9 222 32 2S voor commerciële "I, rE-.identiele loe'P<':;:;ingen.
I E·Mtlil: kerl.meer-.chmen@conlE-.oe·floo,,_com Conte:;:;e biedt je de be.te oplo:;:;ing. gewoonweg omdet de vloeren gem"kkelijk inct!llieer- I

www_conlE-.~floo,,_com ~"r, extr" dun, duurZ&lm, be~I~"r, kweliUlliel hoogw""rdig en modieuc zijn.

1
Ale trerxbelter in de interieurmode biedt Cont""ce ingenieuze oplo-.-.ingen die Wl projec- I

1 C ,~«" oo,"",<oli;k h,l",o <0 m.k,o 1

1 CONTESSE 1

1 1
DEJOND NV AI bij ..... 50 jeer levert Dejond de profiel~y~tomenvl!ln For~ter in ~t'lel of inox voor do

I Terbekehofdroef 55·59 con~tructie ven beglM~O rllmon, deuren, gavel· en glll~dekcomtructi~!!I1den niet I
BE 2610 Wilrijk kogelworend, inbreekwerend, ekOtnti:ch, explooîewerend, brendwerend (met Bonor· ATG

I T: +32 (0)3 820 34 11, F: +32 (0)3 820 35 11 goedkeuring) en met of zonder tnermi"ólo onderbreking. I
E·MlIÓl: info@be.dejond.com For:tor Unico· i: een volledig nieuw en voon.... t::trovend :y:toem vl!ln tnermi:d'l gliî::oleerde

I www.dejond.com profielen in :tMI en inox voor beglM~e deuren, rllmen en ve:te kllder:. I
De profielen worden volledig uit (roe:tvrij) :teel :I!lmeng~teld.zonder :ynthoti:che milieu-

I onvriendelijke î:ollltor, du:: 100% recycleerbeer. Door Mer unieke :tructurele opbouw Ii9 CE.JONC beentwoordt deze technologie Mn de hoog~to techni~cheen bO<JWfy::i~che ei~en.

1 1-lol 'SterW'llco"
1 1

I DEMULA NV Demulll nv, gevlY.:tigd to LMrne Mbij Gent, i~ reed~ meer dlln 30 jMr lIctief lIb toonMngo- I
Veldmoer~~trMt 5 vende leverencier ven een proflY.:~ionoelll~::ortiment gMnde ven hulp~toffen voor beton, 1

I BE 9270 LMrne ontki~ting~middelen,c....ing~, hydrofoboormiddelen tot krimpgocompon::oorde Mngiot· en
T: +32 (0)9 369 54 93, F: +32 (0)9 368 20 13 verenkering::morteb. 1

I www.demuill.be De kienton zijn O,I!l, betoncentrlllor.:, betonfl!lbrieken, Mnnomer~ I!ll~ bouwhendeb.
Onze perml!lnento zoektocht, in ~l!lmen~rMk met onze kienten, Ml!lr producten op mMt

I leiden tot nieuwe ontwikkelingon welke de productie ven beton optimllier en efficiënter I
kolton verlopen.

1 de.....ula<$ TlIlloze kWl!lliteit~llIbel~ gotuigen ven onze wibkrllcht om door to zetten, en ~teed~woor I.I. opnieuw ~I!lmen met onze kienten grenzen te verleggen.

I ~ VOCIl BETON EI<"'O'mI.S I
...o.oJv"IITS POIJl" llfTO'< eT MOf'ITlf."S

1 1

I DEWALT·POWERS DEWALT & Powe~ Anker~ & Bevo::tiging~~y::tomen - onderdoel vlln 5umley Bll!lck & Doeker I
Egide WI!lI~chMrt~trMt 16 In hMr ruim 80-jl!ll"ig MtMn heeft DEWALT oon goede nMm in profo::~ionele ml!lchino::

I BE 2800 Mechelen opgebouwd, Sind~ 2014 heeft DEWALT lInke~· on bevo::tiging~~y~temen toegevoegd Mn I
T: +32 (0)15 47 37 00 F: +32 (0)15 47 37 82 hMr rengo, op bI!l~i~ ven de exporti~even Powe~,Powe~ i~ oen toooMngevend produ·

I Emllil:infodowl!llt.nl cent en leverllncier vlln verlInkeringen voor de profe::~ionelebouw met meer dlln 90 jMr I
www.dowl!llt.ooenwww,power::europe.be ervllring.

De uitgebreide rl!lnge omVllt mecMni~che enker~ en pluggen, chemi~cho lInker~, ~chroeven I
I en gllzo en kruitglY.:choten monUlgo, De con~tructieveI!lnker~zijn voorzien vlIn ETA·goed·

1
ke....ing en DoP pre::tlltieverkillringon, DMrnM~t i~ er online cl!llcultltior.:oflWl!lre be::chikbMr, I
welke u kunt vinden op www.dewlllt.be en www.power~ourope,be.

I zie ook www.bestekslltVÎce.be I

1 1
DLW FLOORING DLW Flooring i~ ~pecil!lli~t in htlrde vloerl!lfwerkingen en heeh een ~eer uitgebreide kleuren·

I Het Zuiderkrui~ 9 collectie in onder I!lndere DLW Linoleum en homogene en heterogene PVc. I
NL 5215 MV'~ Hertogenbo~ch SC!lltI De~ign PVC/LVT met hout·, ~teen., metl!ll!ll. of neutrtlle ~tructu.... ~orgt voor veel Vl!lril!l-

I T: +32 (0) 2 513 8646 F: +32 (0)2 513 94 66 tie. Alle PVC vloeren en I!llie PVC producten zijn t1fgewerkt met een PUR toplMg wMrdoor I
E·Mtlil: hvermeirenOdlwflooring.com voor beide producttype~de~elfde onderhoud::methodiek toegep.,..t kl!ln worden. Dl!ltlrnM:n

I www.dlwflooring.be heeft DLW Flooring ook een uitgebreide nl!ll!lldvilt collectie op rol en in tegeb. I: I~I ,;...k~~ ..~.~;u~ :

1 1
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zie ook www.bestekservice.be

zie ook www.bestekseNiee.be

zie ook www.bestekseNiee.be

Euroo"fe Solution~ biedt v"lbeveiliging zonder compromi~.W"nt werken op hoogte vr""9t
om betrouwb"re oploo~ingen. Euroo"fe Solution~ i~ een toonMngevend Nederl"nd~bedrijf
met een netwerk in diver~e Europo", I"nden. V"n d""ruit volbrengen we dikwijb opv"llende
projecten voor prominente opdr"chtgever~.Onze d"gelijk::e werkz""mheden omv"tten het
invenUlri~erenv"n "lle voorkomende veiligheid::.ri~ico'~,het uitbrengen v"n &dvie~ om die
knelpunten te verhelpen en het in~t"llerenv"n de ~peci",,1 d""rvoor ontworpen ~y:;temen.

Hierdoor kunnen "lle betreffende por:;onen de IoC!ltie WMr v"lgev""r i~, veilig betreden en
vervolgen~ver"ntwoord hun werk doen.

zie ook www.bestekservice.be

EMMER Servico bvbtl i~ opgericht in 1997 te Rtloron door Myritlm en Mtlrc Roooon. Hot
bedrijl hoolt in oen reltltief korto periodo een nMm opgobouwd tlb competente, betrouw
btJre ptlrtnor in do energior-octor. EMMER Service i~ oen bedrijl in permMento ontwikkeling,
gobtl::oord op ~orvice on kiMten tevredenheid. Met 20 moorttllige medowerke,.. levert
EMMER Servico vtlndMg moor dM 3000 vo,..chillondo tlrtikeb en ~orvice~Mn do volgondo
~octoren:

- gtlz. en wtlterdi~tributie(componenten en gereed~cMppenvoor trM~ort- on di~tributie

leidingon)
- gtlz. en wtltorlekdotectie (pror-Ultia::)
- ~orvice: onderhoud on rep"rtlti~ in ijking::/onderhoud~tltelier ol in wtlgen (tor pIM~)
- EMMER Servico i~ exclu~iol invoerdor VM vo,..chillende Europe::o ftlbrikMton en gtlrtln-

doort oen optimtlle kwtlliteit on ::orvice.

Mot uiter~t moderne mtlchin~ producoren wij Ulpijtmtltton op mMt on grotere ~choonloop

zone~ met reinigondo eigen~cMppen.

EeSUlir~ BE i~ een cre"tieve en ontwerpende I"briktmt v"n tr"ppen en b"lu~tr&d~.

EeSUlir~ BE wil "b de norm b~chouwd worden w"nneer het g""t om ~Iimme ol unieke
de~igntr"ppen en b"lu~tr&de~.

Wij willen ~teed~ gren~verleggend werken en uitzonderlijke kw"liteit leveren.
EeSUlir~ BE wil p","~ie zien en voelen in "lle~ w"t we doen en m"ken.
De p,,~~ie voor een mooi ontwerp, het jui~tegevoel bij een uniek product, d"t i~ w""r wij,
v"n EeSt"i,.. BE, voor g""n.

Emco Bouwtochniek i~ mtlrktleidor op het gobied VM vuir.tlng~~temen en ~choonloopzo

na:: voor ontroo~, inkomMIlen, zowel in do privoY.:octor tlb do utiliteit::bouw. on hoeft oen
groot mtlrktMndoel bij zwembtJdroooter~ on hygiënemtltten voor zwembtldon.

ERANCO Belgium i~ ItlbrikMtlimportour voor UIl VM elektri~che verwtlrming~~~tomen.

In 1981 i~ hot bedrijf tlb oonmtlrr.zMk in electro opgoricht en eind 19960mgovormd
nMr oen bvbtJ met tll~ huidigo tlctiviteit, hot Itlbricoren, importeron on oxporteren vtln
vorwtlrming~~~temon. Het uitgebreido gtlmmtl vM vloer-, wMd-. on pltllondvorwtlrming.
Mngevuld met ~trtlling~vorwtlrming,convoctie- en indu::triële verwtlrming~toe~tellen geeft
oen Mnbod vM kwtllittltieve on crEMtievo mogelijkheden.
Voor elke toep~~ing i~ er ~tood~ oon oploo~ing:VM de klein~to ruimto tot voor heu~o

projecten kM u bij Ertlnco terocht.

I

ALFABETISCH REGISTER

E

INTELLIGENT HEATING SYSTEMS

ERANC~
THF HFJ\T '" nN

EMMER SERVICE
Indu~trior.tr"~~e 4
BE 4700 Eupen
T: +32 (0)87 5906 80 F: +32 (0)87 590689
E·MlIÓl: info@emmer.be

www.emmer.be

EMCO BENEL.UX DIVISIE BOUWTECHNIEK
Het Veldrijk 2
BE 8530 HlIrelbeke
T: +32 (0)56 22 49 78 F: +32 (0)56 22 58 79
E·MlIÓl: bouwtechniek@benelux.emco,de

www.emco·beu.com

ERANCO BELGIUM B&D HEATINO SYSTEMS BVBA
ROtr..oI"r~trMt28·30
BE 8840 Ü<Y.:tnieuwkerke
T: +32 (0)51 209381, F: +32 (0)51 249531
E·MlIÓl: info@erenco,eu

WWW.erl!lnco.eu

EUROSAFE SOLUTIONS BVBA

Belcrowl""n 1417
BE 2100 Deurne
T: +32 (0)3 326 84 00, F: +32 (0)3 325 84 00
E·Mtlil: inlo@euro:;"le",lution~,be

www.euro:;..Ie--.olutiorr..com

EESTAIRS
H. Spee<:qv~t 62/02
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 85 98 74 F: +32 (0)15 85 9874
E·Mtlil: mg@e~t"i,,".com
www_e~t"ir~,be
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.. .I 1.
I FASSAWALL BV F","~wtlll i~ een levertmcier Vtm w"nd·II","~elolie, en i, de ultieme combi~tie t\J,:;en I

Bettinkho"t 35 lunClion"li\eit en d",,"ign. Ma><im"le duurz"me bE-.cherming wordt gecombineerd met een
I NL 7207 SP Zutphen ongekend en n"genoog onbeperkt p"let ""n ~theti:;che(kleur)mogelijkheden. F",~_"II I

T: +31 (0)575 518 310, F: +31 (0)575 511 538 voogl d&lrmee in de m~t letterlijke zin een nieuwe, kleurrijkedimen~ie l00'""n het
I E·Mtlil: inlo@l","~w"ll.nl hedende.!lg::E!' ",chitectoni:;che I"nd,cl\!lp. I

www.l"_="tlil.com Kortom, kleurt F""_,,II binnenkort ook vw gevel op?

I zie ook www.bestekseNiee.be I

1 Fassawall 1

1 1

1 1
FDS NV FD5 i~ reed, moor dl!ln 45 jMr eetief op de Belgi~chemerkt, ... b IeverMcier on in,U1lll1teur

I Indu~trie~rk - Drongon 11A ven mobiele ekOlY.:ti::che wlmden, houten vouwdeuren, buiten- en binnenzonwering, I
BE 9031 Drongen FDS i~ leverllncier vlm mobiele lIkO&.lti~che wllnden Vlm producent ESPERO, en vM Illmel-

I T: +32 (0)9 280 84 30, F: +32 (0)9 280 84 39 Ienbuitenzonwering I
E·MlIÓl: info@fd~.be vM SCHENKER & WAREMA.

I www.fd:,be De binnonzonwering die FDS lIlmbiodt wordt geproduceerd door zu:terbedrijf SEDIT. I

: ElE :
1 FDS 1

I FEBE FE BE i~ de foderlltie vlm de Belgi:che prefllb betonindu~trie. I
Volta:trMt 12 Ze :treeft ernMr gun~tige voorwMrden te creëren vOO( de lidbodrijven en hun gemeen- 1

I BE 1050 Bru~:el :chllppelijke dool~tellingen op een kWllliteit:volle en profe::::ionele mllnier te behllrtigen.

1

T: +32 (0)2 735 80 15, F: +32 (0)2 734 77 95 1
E·MlIÓl: mllil@febebe
www.febe.be

1 1

1 1

1 1

1 1

I FLEXIDAL RUBBER Flexidlll heeft over een periode vM 20 jMr oen comploot gllmmll Mn producten uitge- I
Boo:trMt 20 bouwd wMrbij rubber een centrllie rol ~poelt. Over de jllren hoon hoeft Flexidlll eigen

I BE 9880 Lotenhulle (killer) concepten voor vllibeveiliging onder :poeltoo~tellenconform de EN1177 uitgewerkt. I
T: +32 (0)9 325 07 SS, F: +32 (0)9 325 06 SS Rond hot themll rubber en de dMrMn verbonden lIppliClltie: en producten vertogonwoor·

I E·MlIÓl: info@rubbervloor.be digt Flexidlll exclu~ief eon Mnllli prominente Europor..e fllbrikllnten, I
www.rubbervloer,be We onder~teunen lIrchitecten en bouwheren reed~ vM in de ontwerpfll:e met lIdviezen,

1
rellli~ti~cho cllicuilltie: en probleemoplo::::ingen. Met onze uitgebreide productkenni~ en I

F L E X IDAL
tochni:cne lIchtergrond kunnen we lIdvi:eren rond lIkO&.ltiek. binnen· en buiten~port,

vlOOfllfwerking, vllibeveiliging en buiten~pelen, I
I Wij denken met u mee vlln ontwerpfa:e tot rEMli:lItie,

I zie ook www.bestekservice.be I

1 1
FDNDATEL NV/SA FONDATEL.LECOMTEi: een Belgi:che gieterij die "ctief i: in de ::ector v"n wegeni:, gietij.

I rue George: Stephen:on zero Bezoek onze web:ite voor gedet"illeerde info v"n onze producten. I
BE 7180 $oneffe Fond"t"! Lecomte mMkt deel uit v"n de BSlgroep net "I::

I T: +32 (0)64 23 63 23 . 5tor,,·DrllÓn (www.:tor"·dr,,in.be)· Mee:t volledige g"mm" geulen in polye:terbeton, gMn. I
E·MlIÓl: conlllct@fond"tel.com de v"n bel,,:;tingkl,,:;:;e A15 tot en met F900, verkrijgb.!l"r met roooter g"lv", m.!lZenroooter,

I www.fond"tel.com gietijzer. I
BSI (www.b:;ibelgium.be) : f"brik"nt v"n pvc buizen, g""nde v"n riolering tot :ltlnilllir en

1 F0 NDATEL regenw"ter"fvoer, tot polyethyleen., k"belbe:cherming. en eleetrobuizen I
Hermeloek (www.nermeloek.be)i: producent v"n compooiet dek::el:, verv""rdigd uit met

1 LEe0 MTE gl,,:;vezel ver:terkt polyureth""n en zijn zeer licht in verhouding tot de "fmetingen en beo I
I.,:;ting:;kl,,:;:;e.

I . Rotopl,,:;t (www.rotopla:t.com)f..brik..ntv..nrotomoul..ge.producten I

I ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
14 ~

1 1



1S

Projecten in de hele wereld:
De hoog~te wolkenkrebber in Londen, de beroemde febrikent ven de,~en in Nepel~ Meri
nel Ie, de hoog~te toren ter wereld in Dubei, het zijn ~Iecht~ enkele ven onze belengrijbte
projecten ter wereld, en hot zijn er ven de moo-::t voelei::onde venuit tocMi~ch oogpunt.

zie ook www.bestekservice.be

zie ook www.besteks..-viee.be

zie ook www.bestekservice.be

Gumo-Bloch biedt een gepetentoord 'Fleem ven tegeldr"ge" een voor het zwevend
eenbrengen ven een bevloering op bvb. een dekte".!!, of verhoogde vloer. In k.!!ntoren k.!!n
door middel v.!!n deze verhoogde vloeren, ook een bek.!!beling onzichtbe.!lr worden e.!Inge·
br.!!cht lU,:;en de tegeldr"9er,.
Denkzij dit 'Fteem kunnen op een d.!!kterr~de tegel, worden gepl.!!et" in een mortelbed,
wet ontegemprekelijke vOOfdelen heeft:
· een grote "ebiliteit,
· een hogere dre"9kr.!!cht d.!!n met .!!ndere tegeldre.!lg'Ftemen,
· het opv.!!ngen ven het dikteve"cl-o'l o ..!!. bij MlUu"teentegel,

GEALAN i~ een toonMngovende Europe::o extrudour ven PVC.profielen voor de vervMrdi
ging ven remen en deuren. Het bedrijf hooft, eiloon el in Duiblend, meor den 60 extru::ie·
lijnen, die worden bediend door pe"onoel det ~chikt over techni~che knowhow ven het
ellerhoog~te nivoeu en WMr, ook voor de Belgi~chemerkt, profielen in A·kweliteit worden
goproduceerd.
VOOf de Belgi~chemerkt voorziet GEALAN det u ~tood~ in uw eigen Ulel wordt geholpen, of
het nu gMt om tochni~che of commerciële go::prokken. GEALAN noemt ectief dool een hot
recycleren ven remen en PVC·ronten vie het Rewindo-initietief.

zie ook www.bestekservice.be

Grouttech i~ go::pocieli~oerd in bouwchomi~che producten en biedt voor nieuwbouw,
woning,enovetie, betonroperetie, weg· en weterboow en utiliteibbouw een volledig pro
ductenpekket.
De producten die door Grouttoch in heer ~::ortiment zijn opgenomen, worden ellen door
intorMtioneel toonMngevende en gecertificeerde bedrijven goproduceerd.
De ,pecieliteit ven Grouttech zijn edditieven voor CMptY.:, dokvlooren en kun~tMr~looren.

Deze meken het mogelijk dekvloeren te bekomen die ~terker, gledder, ~eller drogond zijn
en moor coho::ie hebben den de lreditionele cementvlooren mot ne1Wepening,

M"de in B,,,kel (0): b""i"9 en ~Y:;lemenvoor de tl,chite<:tuur ".!!n F5B
De "fkorting F5B ~t&lt wereldwijd ~ynoniem voor ~theti~ch en functioneel hoogw""rdige,
met "mb"chtelijke perfectie in moderne hedende.!l9~mtlteri"len gem""kte deurklinken.
Toch heelt de ao-.t·W""tf""I:;e kwtlliteit::onderneming F5B F,,,nz Schneider Br"kel veel
meer te bieden dtm -"Ileen m",," deurkrukken in t'"ditionele topkwtlliteit. De knowhow
die het bedrijf de "Igelopen 130 j"'" heelt opgebouwd i~ voor F5B de voeding,bodem ".!!n
de verdere conoequenle ontwikkeling Vtm het ,,=rtiment: "IIe, Wtlt in brede zin meI grijpen
en grepen verb"nd houdt, moel ook ".!Inuit één h"nd worden bediend. D"1 producten uit
B,ekel op het "I"k Vtm betrouwb""rheid en 1""ge le\fen~uur beter zijn dtm de norm, wordt
bewezen in uitvoerige te,b, controle, én hel degelijbe gebruik.

De filo::ofie ven Giecomini :
Onze producten geven leven een weter en leveren dMrmoo nuttige dien~ten en welzijn een
de mem, DMrom luidt on~ motto el~ volgt: "WATER E·MOTION',
Thui~, op kentoor, in de febriek, op elke pleet~ WMr weter in beweging i~, opgewermd of
efgekoeld wordt, i~ er oon product ven GIACOMINI.

ALFABETISCH REGISTER

FSB

GROUlrECH

L..

QGEALAN

GEALAN FENSTER·SYSTEME GMBH
Boo~cheweg 57
NL 5056 KA Borkel·Emchot
T: +31 (0)13 533 5008, F: +31 (0)13 533 48 87
E·Mtlil: info@gOtllen,be
www.geelen.be

GROUTTECH
\/ictor Bocqu~trMt 11
BE 9300 Ä.'J1~t

T: +32 (0)53 77 48 28, F: +32 (0)53 77 47 58
E·Mtlil: info@grouttech,be
www.grouttech.be

Nieheime"tr.!!~ 38
DE 33034 Br.!!kel
T: +32 (0)50 82 20 82, F: +32 (0)50 82 20 28
E·Mtlil: didier.b.!lert@Gb.OO
www.Gb.de

GIACOMINI
Rue Provinciele 273
BE 1301 Biergo~ rwevre)
T: +31 (0)104206 50, F: +31 (0)104206 99
E·Mtlil: info@giecomini,be
www.giecomini.be

GUMO·BLOCKS
Schoobtr.!!.!!t 34
BE 9120 Beveren
T: +32 (0)474 45 96 21
E·Mtlil: info@gumo-bloch.be
www.gumo-bloch.be
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VIA COBOSYSTEMS.BE OF VIA BESTEKSERVICE.BE
I I

I I

.. .1 1.
I GUNNEBO BELGIUM NVISA Gunnebo· Forti 5"le. world I

Moz",ti&m 6· Am"de<r. Squ"re Dtmkzij j"renl"nge er""ring in de beveiliging_wereld, heelt Gunnebo on9eë\fe~"rdee~per.

I BE 1620 Drogenbo, ti,e op het gebied ".!!n veilige ~d~ Vtm VII""rdevolle goederen, beveiliging Vtm (bedrijhl I
T: +32 (0)2 464 1911, F: +32 (0)2 46419 38 terreinen, toe'9tlngxontrole en oplo-.::ingen om conltlntgeld te verwerken.

I E·Mtlil: inlo.beOgunnebo.com Onze producten v"riëren ".!!n ~I",," tol explo,iebe,tendige deuren, ".!!n cpeedctilec tot I
www.gunnebo.be c~~n, ".!!n ~Ieloketten lot 9""loten geld cy:;temen. Gunnebo ie Uw ptl'tner voor 5eCIJ.ity,

Beveiliging. Alermo;yctemen, eCT\!, Ç"mer" beweking, AI"'mincltllletie, Inbr&lko/"temen, I
I GUNNEBO® Intnr,;ion cy:>lem, Acc~c control, SeCIJ.ity colutionc, Geïntegreerde beveiliging"y::temen,I Integr.!lted ,eCIJrity ,okllion" Veiligheid,opl""ingen I

I For a safer world I
I I

GUTEX Sind~ 80 jMr producoort de fllmilieonderneming "GUTEX Holzf.!l::orpillttenwerk GmbH & Co
I Indu~trior.trMt 30 KG' met .!II~ ~t.!lndpIMt~ W.!Ild~hut-Tiengon,in net zuidon v.!In hot ZWlIrte Woud, hoogwMr- I

BE 8755 Rui::eledo dige i~ollltiopillton.!Ifkom~tigvM hout.
I T: +32 (0)51658597, F: +32 (0)51 6585 98 AI~ m.!lrktleider ~~oort de bedrijMIICY.:ofiovM GUTEXzich wezenlijk op kWlIliteit, ~ervice, I

E-MlIil: info@wonenonMtuur,be lIdvi~ en oen geoliooe logi~tiek.

I www.wonenenMtuur,be GUTEX heeft .!II~ oor~te in 2006 woreldwijd het innoverendo on milieuvriendelijke drogo I
producti~y::toom op do m.!lrkt gobr.!lcht. Hiermoe i~ GUTEX de mMt~tllfinzllke productie-

I tocMologie en productkwlIliteit voor de VlI,tO i::ol.!ltiepillton: in oon homogono, ó6nl.!lgigo I
I a GUTEX® ,om'O"." 09. I

zie ook www.bestekservice.beI DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ I

I HALFEN NV HlIlfen NV. eon bedrijf met meer dlln 1,300werknomor~ in 14 "-mden on meor dM 20,000 I
I

BorkebtrMt 131 producten, i~ één VM de m~t ~ucoo,volleIeverMcie~voor beton-, vOfMkeringz... govel-. I
BE 2900 Schoten bev~tiging,- en mont"90technieken, Met do merken "HALFEN'. 'DEHA" en 'FRIMEDA"
T: +32 (0)3 658 07 20, F: +32 (0)3 658 15 33 behoort H.!Ilfon tot de m.!lrktleider~.

I E-MlIil: info@hllifen.be Het bedrijfi~ in 1929 opgericht met .!II~ doel op mMt gemMkto, innov.!Itievo en rendllbele I
www.h.!llfen.bo oplo,~ingon te ver~trekkenMn klllnton. Wij doen dit met volle overtuiging. bekwMmhll'Îd,

I lHl nieuw~to tocMologie. kWlIlitll'Ît en veiligheid, De H.!Ilfon innov.!Itie:: w.!Iren en zijn nog ~tooch I

H revolutioMir voor de gehele indu~trie,

I Ook in do toekom~twillen wij vooruitg.!lng boekon door to blijven inve,teren in onderzoek I
en ontwikkeling.

I HALFEN zie ook www.bestekservÎce.be I
'o~. Ol" COHNIO'O.'<

I I
I HEATING GROUP INTERNATIONAL HlMting Group InterMtioMI b.V. MtMtuit drie Bu~in~~ Unit~: MechllHellt'", Buveco In~tru- I

Bij~terhuizen 5118 mont~ en Jirlumllr,
I NL 6604 LX Wijchon Onder de merknMm MochllHellt'" i~ HlMting Group InterMtioMI .!II~ ~ind~ 1996 go::poci- I

T: +31 (0)24 34 34 222, F: +31 (0)24 34 30 025 lIli~oord in eloktri~che verwlIrming~techniek voor indu~triële toe~~::ingon, met oen ,terke
I E-MlIil: hgi@holltinggroup,eu focu~ op de prooo~indumieen explo,ieveiligo verwlIrmingon, incl. regol.!lpp.!lr.!ltuur, I

www.hlMtinggroup,eu DMrnM~t i~ HlMting Group met hot merk MechllHellt'" m.!lrktleider op hot gobied vM

I opritvorw.!lrming~'y::tomen, I
Deze ,y~temen worden niet .!Illeen ontwikkeld, mMr ook goproduooerd en gliin,U1lleerd

I HEAliNG GROUP mot eigon men~en en eigon mllterieel. DMrmoe heeft MechllHell!'"eon unieke po:itie in do I
mllrkt.

International
I ", .. __ hut I "U'o<. 1 Ji<iumu zieookwww.bestekservÎce.be I

I I
HELIDSCREEN NV Helio",reen"'Zonwering'Ftemen

I IZ E17/1080 DijbtrMt 26 V.!In innovtltief product M.!Ir innovtltief project I
BE 916IJ Lokeren Mede door de integrtltie Vtln Heli",creen'" binnen Hunter Oougl.,.. zijn we uitgegroeid tot

I T: +32 (0)9 348 90 00, F: +32 (0)9 348 06 69 dé referentie V.!ln zonwering'Ftemen. V.!In.!lf concept, vitl b~tekf.,..e en de tekening, de I
E-MlIil: info@helio,"::reenprojec".be uitvoering en de Mzorg ".!I.!It een te.!lm V.!ln ,peci.!lli,ten in zonwering voor u kltltlr. De oom-

I www.heli...creenprojeet•.bebiMtiev.!lninnov.!ltie.kw.!lliteit en onder,teuning heeft een "erke b.!Ind gecreëerd tu'Wen I
on, en UIl Vtln bouwheren, ontwerpe" en uitvoerde".

I Zonwering i, de kerMetiviteiten v.!ln Heli"'croon I

I helioscreen ,;...k~".....~;u" I

I I

I ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
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zie ook www.bestekservice.be

zie ook www.bestekseNiee.be

Innovtltieve producton meken innovtltieve projecten.
AI~ tlrchitect zijn or veel keuzor. te mtlken. Nieuwo methoden. nieuwe mtlteritllen en nieuwe
ontwerpen doen hun intrede, Wij weten hoeveel werk er met een project gemoeid i~ en zijn
e"'tln overtuigd dtlt tlrchitecton en de~igner~flexibele en kltlntgerichte oploo::ingen nodig
hebben om innovtltieve projecten to reeli::eren. Licht. wermte en geluid kunnen perfect
beheer~tworden met Hunter Dougltl~ ~~tomen om een comforttlbele. gezonde en produc·
tieve leefomgeving te creëren. Op die menier nelpt Huntor Dougle~ originele idoeën ventlf
de tekenttlfel tot uitvoering.

AI~ producent vlIn onder I!lndero onderdorpeb, ven~ter~nken, rMmdorpeb en muur...!·
dekke~ hoeft Holonite binnen de bouw en de kozijnindu::trie een leidinggevende po~itie

verworven eb tooneengovend leverllncier wm hoogwMrdige "fbouwelementen.
Holon;te ... b eigentijd~ bedrijf met unieke producton en dien~tverleningop meet, i~ na"~t

producent wm doze ,,!bouw- en indu::triële producten ook eon Orlefhenkelijke ontwikkelMr
ven ~r-temen en concepten. Zo wordt er met eigen productontwikkelingen en eon bowu::t
flexibel productieprooo~ ingo~peeld op de individuele en projectmetige vreeg uit do boow·
merkt.

AI~ ledenorgeni~tie be~chikt Inlooteel over een uitgebreid netwerk Vtln meer dtln 600
leden, tlfkom~tig uit de gen~e ~tMlbouwketen:~tMlproductieen verwerking, ~tMlbouw,
~tudieburetlu::, tlrchitocten, oppervlektebehendeling. ~tMlhendel,geveltoep~~ingon, toele·
vering. ::oftwtlre enz,
Infootoel deelt zijn kenni~ en experti::e door middel vtln ~tudiedegen, opleidingen, project·
bezoeken, publiClltior., netwerktlctiviteiten en oen helpdlY.:k.
Ten~lotte i~ Inlooteel tlctiel in tel vtln tochni~che werkgroepen inzeke wetgeving en nor·
mering wMr de belengen vtln het mtlteriMI·~tMI·en het "bouwen met ~tMI' behtlrtigd
worden

l~oBouw Sy:;tem~ bv i~ producent ven i~olerende bouwproducten op ~i~ ven EPS
(geëx~ndeerd po!y:;tyreen) en EPSHR (met verhoogd wermte-i::olerend rendement). Een
energieb",perend en duurzeem meteriMI, det door zijn hoge i::oletieweerde, veilige en
gemekkelijke verwerking, een zeer breed toepe~:;ing'gebiedheeft.
l~oBouw ~tMt voor Imovetie in i~oletie.

Bij de ontwikkeling ven de producten ~tMt één e:;pect centrMl: een verhoogde toege·
voegde weerde voor de kient!
Niet het product, meer de behoehe, wen",n en problemen ven de kienten dienen el~

uitgeng~punt.

Infootoel, tlctief in België en het G.H. Luxemburg. focu~t op de promotie vtln goed gobruik
ven ~tMI in de bouw.

Hermelock mtlo!lkt deel uit v"n de 651 groep

ALFABETISCH REGISTER

Innovatie in isolatie

:5 infosteel

HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV
DijbtrMt 26, Indu~triozone El711080
BE 9160 Lokeren
T: +32 (0)9 348 ÇQ 00. F: +32 (0)9 348 06 69
E·MlIÓl: inlo@hunterdougle~,be
www.hunterdougltl~.bo

HOLONITE BY
Pootbu~ 39
NL 4690 AA Tholen
T: +31 (0)166 éIJ 13 00, F: +31 (0)166 éIJ 35 58
E·MlIÓl: info@nolonite.nl
www.holonite.nl

INFOSTEEL VZW I ASBL
Zl Ror.""'rch~rk 110
BE 1730 Zellik
T: +32 (0)2 895 22 21, F: +32 (0)2 511 1281
E·MlIÓl: inlo@info~teel.be

www.inlo~toel.be

ISOBOUW SYSTEMS BV
l<enMI~treet 107
NL 5711 EG Someren
T: +31 (0)493498 111, F: +31 (0)493495971
E·MlIÓl: inlo@i::obouw,be
www.i::obouw.be

HERMElocK NV/SA
rue George-. Stephen",n
BE 7180 Senefle
T: +32 (0)64 23 63 23
E·Mtlil: ~IE-.@hermelock_be
www.hermelock.be

kholonite®

HunlerDouglas
I PLAFONDS I ZONWERING I FAÇADES
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1 VIND DE INFDRMATIE VAN VDLGENDE BEDRIJVEN IN DEZE BELGISCHE BOUWDOCUMENTATIE, 1

VIA COBOSYSTEMS.BE OF VIA BESTEKSERVICE.BE
1 1

1 1

.. .I 1.
I ITEC CONTRACT FLOORS Itee ContrtlCl Floer-. (IVCg'oup) produceert vinylvloeren voor projecten in div~e ~ctoren, en I

Nijverheid,I.!I~m 29 biedt comlorltlbele oplo~ingen met bijzondere &lndtlcht voor kleur, lunctiOl\!lliteit en onder·
I BE 8580 Avelgem houebvriendelijkheid. Dit r~ulteert in een gtlrnmtl dero,,,tieve projeavloeren, "k~lixhe I

T: +32 (0)499 64 11 61, F: +32 (0)56 65 32 29 vloeren en veiligheoid,vloeren. De bel"ng,ijbte ::ectoren W&lr onze projeetvinyl wordt ingezet
I E·Mtlil: prcjec~belux@ivcgroup.com zijn gezondheid." en ouderenzorg, kinderopv"ng en onderwij•. huicvE-.ting. ret!lil, k"ntoren I

www.itedloo,,_be en openb"re gebovwen. De volledige productie in België (Avelgem- WE-.l-Vle"nderen)

1
9tl'tlndeert een '7lelle levering en per:;oonlijke oervice. Ite<: producten zijn niet "lIeen volledig I.t tlo!Ingep"" tlo!In de ctreng:;te be-.t&lnde normen op vl.!lk V.!ln te<:hniek m.!l.!lr ook op vl.!lk V.!ln

.. I e("milieuen gezondheid worden bel.!lngrijke irr.p.!lnningen geleverd. "Keen on green" ~t&lt voor 1
I werken met de moderrr.te productieproce~die de imp.!lct op on~ milieu minimtlli:;eren.

I Contract Floors zie ook www.besteksenriee.be I

1 1
JACKON IHSULATION GMBH AI~ producent Vlln hoogwMrdig XP$·i::oletiemeteriMI behoort JACKON In~llltion GmbH

I Indu~trielMn 39 mot zijn ClI. 280 modeworke~ tot één ven do metY.:t toonMngovondo bedrijven in do ::actor, I
BE 2250 Olen De JACKON.bedrijf::groop i~ ~telUUlir gov~tigd in Mecneu en hoeft ook vontigingon in hot

I T: +32 (0)14 22 57 51, F: +32 (0)14 22 59 26 W~tfMbo5teinhllgen en hot Belgi~choOlen. I
E·MlIil: infdlbjeckodur.com JACKOBOARD· Bouw· on togolelementen. doucno·elementon

I www.jeckon·in::uletion,com JACKODUR - Thermi~che i~ollltie voor bouwtoopll~~ingon I
JACKODUR PLUS· L.embde-wMrdo JACKODUR Plu::: 0,027 W/(m,K)

: JAC~ ,;...k~"..ok,~;,," :
~"'·IrL.'\O"

1 1

I JOINTEX (J.G.S. EUROPE) BVBA J,G.5,Europe bvbe geoft tocnni::cno voorlichting Mn gomeonto~lUron,llrcnitocton, ~tu- I
Kllpellei 157 dioburellU:: on prllkti~dlOvoorlichting door middol vM demon~tretio:: ter pIMt~o, 1

I BE 2'980 Zoer",,1 Het bedrijf i~ exclu~iof importeur en verdeler vM Jointox·kun~tner~voegmortel~on koud

1
T: +32 (01474 99 90 06 roperetie-edelt oA5yPHALT'" PRO voor do Bonelux, 1
F: +32 (0)3 213 28 79

E·MlIil: infdlbjg::ourope.com, www.jg:lOurope,com NIEUW: Jointex Ell~y Extre Fine i~ eon gobruibklero, wlltordoorilltendo voegmortel voor
I beton en netuur~toon, klinker~, togol~ on keremi~chotogel~ met ~mellovoegon. I

Uitormllte gonchikt voor voegon vene! 2mm, BerijdbMr mot do euto (mllx, 1.5 ton),

: JOlMTEX ,;...k~"..ok,~;,," :

1 1

I KALZIP BENELUX KALZIp2 ALUMINIUM DAK· EN GEVELSYSTEMEN I
CoremM~~trMt 34 Mot hot eluminium ~UlMdo voeg~~toom en hot profiel- en gol!pllltengllmme profileort

I BE 2600 Berchem Kelzip zicn el~ woreldleidor in eluminium dllk· en govel~~tomen.Kllizip i~ bil'll"lon Tete Stool I
T: +32 (0)3 280 80 10, F: +32 (0)3 280 80 19 Europe eon zelbUlndigo bu::inow.: unit die op llile continenten i~ vortegenwoordigd,

I E·MlIil: infdlbklllzip.com Kelzip biodt opl=ingon zowel voor renovetie lll~ nieuwbouw met eon zoer ....tgobreid I
www.killlzip.com gllmme Mn producten wMrondor : Kllizip nelUurdek. Kelzip AluPlu~Solllr. Kelzip plooibMr

I lliuminium FelZinc on TitMnZilvor en not nieuwo FC govol~~toem. I

: [KalZlpr ,;...k~"..ok,~;,," :

ATata Steel EnterprÎse
1 1

KINGSPAN UNIDEK NV King~P<'n Unidek i~ levertlnc;ier Vtln innovtltieve opl"..~ingen voor ~nol en efficiënt bou·
I Bouwelven 17e wen en i",leren. Deze opl"..::ingen leveren een tlctieve bijdrtlge .!I.!In energiooo::ptlring en I

BE 2280 Grobbendonk optimtlli...,tie V.!ln het wooncomfort. Denkzij de voortdurende .!I.!Indtlcht voor milieueffocten
I T: +32 (0)14 24 70 10 tijden~ productontwikkeling, productie en recycling zijn de i:;oI.!1tieopl=ingen bovendien I

E·MlIil: info@king:;ptlnunidek,be duurz""m.
I www.king~P<'nunidek,be King~P<'n. Unidek levert vtlnuit zijn vo::tigingen in Nederlend (Gemert), België (Olen), Fr.!lnk. I

rijk (Villeneuve D'A~cq) en Wo::t·Duibltlnd (Bremen) een breed gtlmme producten op b.!l::i~

~ 1I "'"~ V.!ln P5·n.,rd:;chuim.
Deze producten zijn het re:;ulltltlt V.!ln het voortdurend ~treven n&lr kwtlliteit.

I Kings an zie ook www.besteksenriee.be I
1 UNIDEK 1

I ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
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zie ook www.bestekseNiee.be

zie ook www.bestekservice.be

zie ook www.besteks..-vice.be

M.LBA Poorten i~ g~pecil!lli~eerd in het I!l~:;emblerenen pltlo!l=n Vl!ln gl!lrl!lgepoorten
zowel voor pI!lrtiCI.Ilieren I!ll~ voor prol~~ionelen. Het bedrijf heeh een jl!lrenll!lnge ervl!lring
in de ':lector en gl!lrl!lndeert u niet I!llieen een gl!lrl!lgepoort Vl!ln uit~tekende kWl!lliteit, ook
een uit~tekende ':lervice 7 17 en 24hl24h, door hooggekwl!lliliceerde monteu~ en korte
levering:;termijnen. Zo kl!ln MIBA een op ml!ll!lt gerTlMkte ':lectionl!lle poort leveren op een
uiter~t korte termijn Vl!ln 3'; 4 weken.

M.LBA ~ltll!lt ook gl!lrl!lnt voor een uit"ekende onderhoud~""vice.Een ~nel en correct
her~tel Vl!ln uw indu~triële poorten i~ Vl!ln fundl!lmentoel bell!lng voor de continuïteit Vl!ln
UW bedrijf-...tlctiviteiten. Een pI!lrtner in her~tel zorgt ervoor dl!lt problemen in de toekom~t

worden vermeden.

Het bedrijf Me Beuenemie Belgium i~ onderdeel ven eon Duit::o groep die btY.:chikt over
een wereldwijd verdeler~et. en biedt oplo~~ingon voor de volgondo productgroepen:
· Indu~trievloeren;

· Botonhul~toffen;
· Bor-cherming en efdichting wm gobouwon;
· Injectior-y::tomen.

Luxlight ~tolt het "Itameliel voor do "loudo lichtkoepel voor: do nieuwe generlltie pl,,!
d"krllmen of licht~tr"ten.Uit voorrMd zijn opkmingen Ieverb&u tot 10 m2 (Luxlight B,,~ic),

m&u Luxlight biedt ook op meet g&mMktO pletdllkremen Mln (Luxlight Pro). Luxlight onder·
~cheidt zich door producten mot grote I!lfmotingon.
De producten Vlm Luxlight zijn ontwikkeld om do groot~t mogelijke hoeveolheid dllglicht vil!
hot plll! dek MlIr binnen te Mlen.

Motecon i~ oen dYMmi:che fllbrikl!lnt vl!ln rolluiken, brenddeuren en con:tructiewerk. Met
vo::tigingen in Nedorlllnd en België hooft Metllcon oen groot netwerk ven rellltilY.: opga
bouwd in geheel Europl!l.
Metl!lcon heeft, met het grote I!l~~rtimentMn rolluiken, brMddeuren en con~tructiewerk,

een opl=ing voor de mee~t uitoenlopende ~itUl!ltie~.

De inbrMkvertrl!lgende rolluiken zijn uit te voeren met ~tMI dichte, geperforeerde of trMZ.
pI!lrMte Il!lmellen. Teven:: bevl!lt de productgroep met de inbrMkvertr"9ende producten
onder I!lndere rolhekken, ~cI'\Mrhekken, glil~leerde rolluiken en ~chuifdeuren.

zie ook www.bestekservice.be

ALFABETISCH REGISTER

nu..." I ... ,,"",. I """"r"

LUXt!':3nï
Hét grootste platdakraam

la plus grande fenêtre toit plat

~
~

good fences make good neighbours

I(Oi»dL

Me BAUCHEMIE BELGIUM
GenerMl De WÎuelMn 9 bu~ 6
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 20 14 62, F: +32 (0)15 201561
E·MlIÓl: bonoit.verbi~t@mc·beuchemie,be

www.mc·~uchemie.be

M.I.B.A. POORTEN I PORTES
Begijnenmee~12
BE - 1770 Liedekerke
T: +32 (0)53 68 26 59, F: +32 (0)53 67 01 21
E·Mtlil: inlo@mi~.be
www.mibl!l.be

LUXLIGHT
Prie~ter D"en~~trMt 10
BE 3920 Lommel
T: +32 (0)3 747 00 72, F: +32 (0)3 747 00 72
E·MlIÓl: infoOluxlight.eu
www.luxlight.eu

METACON BY
Jl!lme~WlImtrMI 14
NL· 2809 PA Goudll
T: +31 (0)182 51 07 77, F: +31 (0)182 51 06 32
E·MlIÓl: info@meUlcon,nl

www.metecon.nl

KOPAL NV

lepe"1r&lt 75 A
BE 8610 Kortem",k
T: +32 (0)51 57 CR 00; F: +32 (0)51 570988
E·Mtlil: inloOkopeLbe
www.kop.!ll.be
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I VIND DE INFDRMATIE VAN VDLGENDE BEDRIJVEN IN DEZE BELGISCHE BOUWDOCUMENTATIE, I

VIA COBOSYSTEMS.BE OF VIA BESTEKSERVICE.BE
I I

I I

.. .I 1.
I MICROBETDN microbeton'" i~ producent Vtln lichtgewicht lerrocement elementen. I

Concrete Vtliley - Lelyweg 23 Een jong en dyn"mi,ch bedrijf met kwtlliteit, betrouwb&lrheid, innov"tie en :;ervice "I,
I NL - 4612 PS Bergen op Zoom lundtlment. D"nkzij een ,peci"le productiemethode levert microbeton"lichte en duurz"me I

T: +31 (0)164 274 275, F: +31 (0)164 234 364 producten op m""l. De toep,,~ingendie /errocemenl biedt zijn enorm. microbetonC> werkt

I E·Mtlil: inlo@microbeton.nl d""rom ntlUW ~men met ve,,"chillende ~rtijen l~l, tlrchiteeten en opdrtlchtgeve,.. om I
www.microOOton.nl productinnov"ti~ te ontwikkelen en te re4li,eren.

I zie ook www.bestekseNiee.be I

I m'CroDeton I
I I

I I
MODUUO Moduleoe i~ go,pecillli::oerd in do ontwikkeling en productie wm hoogwMrdigo, moduilliro

I Nijverheid~IMn 29 kUrY.:t~tofvloeren, zowel vOO( thui~gobruik ~b voor profo::~ionele toep~::::ingon. Moduleo'" I
BE 8580 Avelgem (ondordoel VM de I\fC Group) hooft in Avelgem (België) 9<iinvo~toord in eon gloednieuwe

I T: +32 (01499 64 11 61, F: +32 (0)5665 32 2'9 'groene' productilY.:ite dieop oon milieuvriendelijke ml!lnier, mot gOpl!ltentoerde tech· I
E·MlIÓl: prcjec~belux@moduleo.com nologie. oon grote vl!lriëteit Mn do::::in~, toxturen, kleuren, forml!lten en I!lfwerkingon kl!ln

I www.moduleo.com produceren. I

: -:moduleo. ,;...k~"....,~;".. :

I Design Floors I

I MONIER ROOF PRODUCTS OELGIUM NV MONIER Roof Produm Belgium NV. mMkt 100% doel uit VM MONIER Group, de groot~to I
Lokerenv"ld~trMt 57 d~kpMnenproducont ter wereld, NM~t oen compleet ~~~ortiment dl!lkpl!lnnon, I!lfgo~temd I

I BE 9300 AAI~t op do Belgi~dlElml!lrkt, levort Monier ~lle componenten om oen d~k tot in dot~il ~f te wor·
T: +32 (0)53 72 96 72, F: +32 (0)53 72 96 69 ken: b,v. WAKAFLEX", FIGAROL"', SPIRTECH~en PROFILO·S"', Stuk vOO( ~tuk producten

I E·MlIÓl: info,be@monier.com die profo~~ionelev~klui weten te wMrderen omwille vM hun verwerking::gom~k en b"wo- I
www.monier.be z"n duurzMmheid. Monier ~tMt gl!lrMt voor oen per::oonlijke én v~kkundig" benMlering,

I Ook Wl!lt d" dien~tv"rleningbetr"ft. MONIER D~bervico ~tMt ~rchitecten "n Mnnomer::/ I
I ~ d~kd"kker~ bij WMr nodig met techni~ch d~kl!ldvie::. I

zie ook _.bestekservice.be

I MONIER I

I I
I MORGO FOLIETECHNIEK DV Morgo Folietechniek i~ ~I vele j~r"n lev"r~ncier v~n folio:: voor d~ken. wMden en vloeren in I

Pootbu~ 4088 de bouw, Morgo Folietechniek kenmerkt zich door oon ~charp" prij~~telling, zonder dMrbij
I NL 7200 BB Zutphen de kWl!lliteit uil het oog te v"rliez"n. Wellicht nog bel~ngrijk"r, n"9enoeg I!llie folie~ zijn uit I

T: +31 (0)575 511 508, F: +31 (0)575 511 538 voorrl!lMlleverbMr. Dl!lt 1!l11lY.: gokoppeld Mn e"n ui~tekendedien~tverleningen telken~

I E·MlIÓl: info@morgofolietechniek,nl nieuwe innovl!ltilY.: m~ken Morgo Folietochniek tot één v~n de bel~ngrijbte~peler~op de I
www.morgofoli"techniek.nl m~rkt.

I r---1 zie ook _.bestekservice.be I
I MORGO I

I 4. I

I I
NAV - DE VLAAMSE ARCHITECTENORGANISATIE NAV. de V1l!ll!lm~eArchitectenorgl!lni~l!ltie,i~ de groobte beroep:;federl!ltie v~n ~rchite<:ten in

I WillebroekkMi 37 V1/!l.!1nderen met 2.800 leden. Twee =reUlril!lten, een directiecomité, 80 I!ll"cl-oiteeten en regio I
BE 1000 Bru~oel onl!lle ~fdelingen be~turen de org~ni~tie. AAnge~lotenI!lrchitecten krijgen een w/!l.!Iier /!l.!In

I T: +32 (0)2 212 26 99, F: +32 (0)2 400 71 72 dien~tverlening_ Zo i~ NAV de megl!lfoon in UIl Vl!ln d=ier~ Wl!ll!lr de~rchitect centr/!l.!ll ~Ul.!It. I
E·MlIÓl: info@n~v.be Concreet betekent d~t hat gebruik Vl!ln per~berichten, m~rktonderzoeken en overleg W/!l.!Ir

I www.nl!lV.be nodig_ Om nog ~ll!lgkrl!lchtiger uit de hoek te komen ml!ll!lkt NAV deel uit v~n UNIZO (De I

A
Unie voor Zelbtl!lndige Ondernemer~) en de Federl!ltie Vrije Beroepen. Informl!ltiever~prei-

I • ding ~ltl~t bij NAV centr~~I_ II.. I
I de vlaamse architectenorganisatie I

I ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
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Pentllir ThermlIl Men"9ement brengt de kenni~, erv!!lring. producten en diemten ::lImen
ven de tooM!!Ingevende merken zOI!lb RlIychem, I~op!!ld, HEW·Therm, PyroteMx, DigiTr!!lce,
Tr!!lceTek en Trllcer.

De voorbije 4Q jMr i~ de r!!lnge kun~btof d!!lk~nen en kumt~tof d!!lko;y,temen V!!In RENOLIT
uitgegroeid tot één V!!In de mee::t volledige en innov!!ltieve op de m!!lrkt.
Onze producten worden wereldwijd ingezet in renov!!Itie- en nieuwbouwprojeeten, dit zow.,!
voor indu,trië-Ie pl!!ltle d!!lken !!II, p"rtiCIJliere zichtd!!lken, groend!!lken en d!!lken met een
ecologi,che meerw!!l!!lrde. Onze brede wtlo!lier V!!In kun,btof d!!lkproducten en d!!lby::temen
bieden een oploo::ing voor elk type d!!lk.

AI meer dtln 65 je,,' voldoen de nor,," rubber vloerbedekkingen tlo!In de unieke ei,en v"n
gebouwen over de hele wereld. Ergonomi,çh, geluid~b"'rberend, vlekbE-.lendig en slip
vrij: onze vloerbedekkingen bieden hel hoofd &In de vele uitdtlgingen die vw werkomge

ving elke d"9 stelt. En dtlnkzij de duurz"emheid v"n nor,,'" vloerbedekkingen kunt U rekenen
op een mooi gebouw voor de komende decennie. Creëer een omgeving die comlort!lbeler,
veiliger en stiller is bij elke SUlp_ Dit is vloerbedekking die voor uw wereld gem""kt is.

Ven he!!lt·trllcing en vloerverw!!Irming tot bekllbeling ven brendveilige ~y~temen, ven tempe
r!!ltwrmetingen tot lekdetectie, PenUlir ThermlIl MlIMgement biedt u een innovlltief plIkket
ven producten en dien~ten &In voor de indu~trieen commerciële of re~identiëlebouwtoe
plI~~ingen.

zie ook www.bestell:service.be

De !!Ifgelopen 70 jMr heeft Prefll Aluminiumprodukte GmbH,!!Ib geen ender bedrijf, ook
over de Oootenrijbe IMd~grenzenheen een goede reputlltie opgebouwd met de ontwik·
keling. productie en verkoop vM 1I1uminium d!!lk· en geveby::temen.
De ~terk groeiende, iMov!!ltieve onderneming i~ momenteelllctief in 16 Europe::e koJnden.
De Pref!!l.groep. met hoofdkentoor in het Oootenrijhe M!!Irktl Mbij ülienfeld. hooft totMI
380 medewerker~ in dien~t, wMrVlln 180 in Oootenrijk.
De moor dM 4.000 ver~chillende, hoogw&lrdige PREFA !!Iluminiumproducten worden
uit~luitend in Oootenrijk en Dui~lend geproduceerd.

Pllrtho~ BV i~ ~ind~ 1968 producent vM ruimtooplo::::ingen.
On~ productgllmmll be~U1l1t uit mobiele w!!lnd~y::temen.DMrM~t voeren wij projecten uit
in de interieurbouw. Het gehele trllject ven ·concept, engineering tot productie, logi~tiek en
mont"9e- i~ in henden VM Pllrtho~. NM~t onze f!!lbriek: in Penningen (NL) hebben wij teven~
fllbrieken in ChiM en Thllilllnd.

Onze R&D !!Ifdeling volgt Muwgezet 1I11e ontwikkelingen in de bouw. De oploo::ingen die
hieruit voortkomen worden zorgvuldig getint op kW!!lliteit en toepll~bMrheid.

PlIrtho~ bezit den ook !!Ille benodigde certifiCllten, ondermeer ISO 9001.

ALFABETISCH REGISTER
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PREFA

PENTAIR THERMAL BUILDING SOLUTION
Romein::e StrMt 14
BE 3001 Leuven
T: +32 (0)16 21 3S 02, F: +32 (0)16 213604

E·MlIÓl: ~!!IIe::belux@penUlir.com
www.penUlirthermlll.com

RENOLIT BELGIUM NV/SA
Indu~triep"rk De Bruw!!I!!In 9
BE 9700 Ouden!!l!!lrde
T: +32 (0)55 33 98 24, F: +32 (0)55 31 86 58
E·MlIÓl: info@!!Ilkorproof.com
www.!!Ilkorproof.com

NDRA FLOORING SYSTEMS

Ildelon:;e V"ndemmestr&lt 1·7 geb ç
BE 1560 Hoeil"",t
T: +32 (0)2 657 52 50, F: +32 (0)2 6575330
E·Mtlil: inlo@no,,,_com
www.nor...com/be

PARTHOS DV
RinglllM 16
BE 8501 Kortrijk
T: +32 (0)56 29 89 79, F: +32 (0)56 29 89 78
E·MlIÓl: info@pllrtho~.be

www.plIrthoo.be

Aluminium~trll~::e2
DE·98634 WlIzungen
T: +32 (01478 54 S3 88, F: +49 (0)369 41 78 SO
E·MlIÓl: tom.v!!lMMdenhove@pref!!l.com
www.pref!!l.be

• PENTAIR
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1 VIND DE INFDRMATIE VAN VDLGENDE BEDRIJVEN IN DEZE BELGISCHE BOUWDOCUMENTATIE, 1

VIA COBOSYSTEMS.BE OF VIA BESTEKSERVICE.BE
1 1

1 1

.. .I 1.
I REPPEL BY BOUWSPECIAlITEITEN Reppel BV 6ou","peci"lileiten Dordre<:ht (~ede'rt 1930 "<:lief op de bouwmtlrkt) heelt I

Pieter Zeem"nweg 107 - PB 102 zich ge,peci"li::eerd in de promotie en verkoop v"n LEWIS'" Zw"lu".,...~rlpl"len" (de
I NL 3300 AC Dordrecht originele "A"_merk zw"I,-"","~rlple.!lt) voor ultrtl.l.!lge, HODY" Tr"peziumpleten voor l.!Ige I

T: +31 (0)786 174 400 769, F: +31 (0)786 171 006 ,t!lelpl"etbetonvloeren en hout·beton vloeren en OP·DECK'" voor lichtgewicht geï:;oleerde
I E·Mtlil: reppel@reppeLnl ,endwichp"neel/betonvloeren. I

www.reppeLnl De MAX 4'" wtlpening_pleten zijn be,temd voor uiter,\ dunne gE>Wtlpende gietvloeren.

1
De tweede productgroep be.t"et uit miner"le, onbrtlndb"re Perlite en VermiC\.llite produc- I

1

..... ten, z~l, korreli,oletiem"leri~len, morteb en ~puitplei~ter~. 1

l.Q' zie ook www.bestekseNiee.be

1 REPPEL.. 1

1 1
ROYAL BELGIUM Rov~l, d~t doel uitmMkt vM het intern~tionMIopererende ReyMer~Aluminium, i~ een

I Oude uer::obMn 266 tOOrlMngevende ~peci~li~t in ~Iuminium bouwproducten die hun weg vinden in de woning· I
BE 2570 Duffel en utiliteit~bouw.zowel in nieuwbouw ~I~ in renov~tie.

I T: +32 (0)15 30 87 00 I
E·MlIÓl: info@rov~l.be Om zoveel mogelijk mMtwerk te kunnen bieden be::chikt Rov~1 over eigen ontwerp- en

I www.rov~l.be producti/Mfdelingen. De ontwer~fdeling ontwikkelt zowel eigen producten ~b producten I
nMr de wen~en en ei~en v~n de kl~nt. Het vervMrdigen v~n tekeningen, werkvoorbereiding

1 ~&.~~~("\~~~~~V ~,~ i~ oe p,ojoo',""oloidi", 9·boM'••oeoooo ie M.W o.~". E~ .=00.1d .oe mo«w.,k ,ije 1
~\~;~ ....~ \'\ ~.~~.. ~ w de ~Iuminium muur~ldeby~temen.Deze worden door Rov~1 exect op mMt geproduceerd

I ~ \1 \~ l"~ ,,' .\~~ " en kunnen dO".gewen~t ook worden gemontoerd. I
I A L U M N U M zie ook www.bestekservice.be I

I RU BET BV SECURITON. rubberen veilighoid~tegel~ I
1

Eenl~nd:w-og 11 SECURITON· rubberen noppen wM~chuwing~togeb. 1
NL 4661 LH H~I~toren SECURITON· rubberen ~pele inform~tietegeb.

T: +31 (0)164685311, F: +31 (0)164684447 DuurzMmheid.
I E·MlIÓl: info@::ecuritontogel~.nl De gep~tenteerde SECURITON tegel~ zijn opgebouwd Uil oen betonnen trottoirtegel met I

www.~ocuritontegeb.nl een rubberdekl~lI9.~I dM niet voorzien ven ~lgtY.:loten v~ldempende luchtk~mer~. S~men

I met de vernuftig uitged~chte wijze ven bevtY.:tiging i~ not re::ultMt een bewezen duurz~me I
togel voor ~poelpIMt~en en geleiderouto~voor men~en met een vi~uele beperking.

: RU BET BV ,io ••k~ ....",~i<o" :
1 1

I SANHA BVBA Innov~tieve techniek, compromi~loze kw~liteit en uitgebreide ~ervice onder~cheidende I
Indu~trielMn 7 SANHA verbinding~tochniek. Met vier eigen f~brieken on een gecertificeerd kw~liteit~m~·

I BE 1740 TerMt n"9ement~~toem biedt SANHA ven de productie tot de levering kw~liteit uit één Mnd. I
T: +32 (0)2 583 00 40, F: +32 (0)2 583 00 45 V~n de conventionele ::oldoer·, drMd· en I~~filting v~n koper. edel~tMI, rood me~zing.

I E·MlIÓl: ~~ItY.:.benelux@-~nh~.com mtY.:~ing of ~meedbMr gietijzer tot doord~chto ~teek· on per~~y~tomen voor met~len en I
www.~~nh~.com kummol leidingen. W~tor, g~~, verw~rming, zOMe·energie, per~lucht en indu::triitle toop~~'

I ~ingen: SANHA heeft voor elke in~t~ll~tieklu~ de p~~~ondeoplo~ing! I: 5ANHA ,io ••k~""",~i<o" :

1 1
SERGE FERRARI Serge Ferr~ri i~ een wereldwijde ~peler ~I~ wever en textielcmlter v~n compo~ietmembr~nen

I BP 54 en ~rtner v~n voor~chrijver~en het complete techni~che circuit. I
FR 38352 L!I Tour·du·Pin Cedex Serge Ferr~ri bouwt ~~n eer'l ~tr~togievoor du......z~me ontwikkeling met ~terke initi~tieven.

I T: +33 (0)4 74 97 41 33, F: +33 (0)4 74 97 67 20 Met eer'l ~~nwezigheidop ~lle continenten, ~teunt Serge Ferr.!W'i op een verkoop· en I
E·MlIÓl: ~ndr/M~.~ilk~ergelerr~ri.com m~rketing:;tr~tegie die dicht bij ~I zijn doelgroepen wil ~~n en deel wil uitm~ken v~n zijn

I www.~ergeferr~ri.com omgeving: voor::chrijver~ (~rchitecten), di~tributeur~, verwerke~ en gebruiker~. I
De ~~nhoudende groei v~n de Groep v~n 10% per jMr gedurende meer d~n 30 j~~r, i~

: SergeFer~ :;:·::::::I:~:~:m."hiPW«'9i. :
I C;OMPQSITE Tl!:XTIL.l!:S f"OR L.IGHTNl!:SS I

I ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
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Solidor torrll~dr"9er~ zijn trllploo~ ver~telbMr en v"n 1 tot 50 cm regolbMr in de hoogte.
De terrll::dr"go~ worden toegopll~t voor hot ophogon on w"terplY.: plMt~On vM tOrrll~~n,

plMkenvlooren, togel~, motllien r~ter~, PVC vloerplllnken, ... (WTCB to~tr"pporten ter
bo~chikking op MnVrll"9).

~teni AS i~ een internetiOI'\!l,,1 concern met meer d"n 130 werkneme~, Het hooldk"ntoor
en de f"briek, w&lrin de gevel- en interieurpleten worden geproduceerd. bevinden zich
in de provincie Ve::tlold. bij ~Io, Het eentrele m"g"zijn voor de eigen en geïmporteerde
producten bevindt zich "ldMr,
De oor::pronkelijke "eni gevelple.!lt werd ontwikkeld in s"ndeljord en in 1965 op de Noor~e

merkt gelenceerd.
Alle "eni producten kennen dezellde fundementele hoogw&lrdige kweliteit, die i~ gOOe·
~eerd op een kern ven een met gl,,~vezel gew"pende polymeercompo~iet.

Spirotoch ontwikkelt en produceert innov"tieve totMloplo~~ingon voor net conditioneren
VM vlooi~tolfen in HVAC· en proCIY.:in~tlIlll1tie::.

Onzo producton en dien~ten re::ulteren in: minder ~toringen, minder ~Iijtllge, ~eller inrege
len, eenvoudiger onderhoud, beter rondemont en een l"9er energieverbruik.
VMwoge de focu~op kWlIliteit, productontwikkeling en proClY.:vorbotering worden 5piro
toch- producton Mnbevolen door VOOrMn~tlI"ndeproducenten Vlln vorw"rming~koteb on
lIndere imtlllltltiecomponenten. DMkzij eon zeer uitgobreid IeverMcier~netwerk profiteren
vele gobruiker~ woreldwijd d"gelijb Vlln do voordelen vM onzo producten en dien~ten.

5ind~ drie generlltie:: produceert Solidor oen uitgobreid g"mmll Rubberproducton en
Kummofproducten. DMkzij deze j"renlMgO ervllring beMtwoordt net bedrijl Mn do moo~t

ingowikkeldo vr"9on, v"n een cliënteel ver~proid ovor divo~o ~octoren.

Kw"liteit, v"kkenni~ on oen perfecte klMten~rvice liggen Mn de b,,~i~ Vlln het ~u= on de
~lOOd~groeiende vrMg nMr Solidor producton.

5ind~ 1982 hoeft net gllmm" producton on dien~ton v"n 5TATAMAT zich ....tgobreid nMr "lle
tochnieken die bijdrtlgon tot de br"ndvoiligneid in gOOouwen.
5TATAMAT levert Mn grootMndol, in~t"ll"tour. indu::trie, KMO, zelfutMdigen, vrije beroe
pen. p"rticulier, overheid. brMdwoor, gebouwenbehoer. ~cholen, ru::t· en vorzorging~to

huizen, ho::pitlllen, immobiliën, ... Hierbij willen wij de be::t mogelijke p"rtnor uit de ~ctor

zijn. DMrom be::tooon wij voel Mndllcht Mn certificering vM onze diomten (1509001, VCA,
NBN 521-050, BO".oc, ... ), kw"liteit en in~tlIll"tiegO!1MkvM producten, behoer.-oltw"re voor
klllnl, in~t"ll"tour on gobouwonbehoorder.

Sini"t - Dé ,pecielicl in droge "fbouwm"lerielen m""kt producten en :;y:;temen voor droge
"lbouw, voor het "Iwerken Vtm w"nden, ple/ond" w"ndbekleding en e~lerne loeP<'~:;i"9en.

Onze producten worden gebruikt door zowel kleine "lbouwer:; "b door ",chitecten en
bouwbedrijven. Ale belengrijke cleutelp"rtner in l"lrijke bouwprojecten, m"ken we de bE-.le
"lwerkingcmtlteri"len die helpen om huizen, ccholen, ziekenhuizen en werp lekken ""ngena
mer, ..,miger, wtlrmer en veiliger te m"ken den ze ooit gewooct zijn. Ale een belengrijke epe·
Ier in de bouw voorzien wij onze kl"nlen d~elijb niet "Ileen Vtm uietekende producten en
dieneten, m""r cUlen we hen ook bij, over,,1 w"", we kunnen. Sini"t i~ onderdeel v"n de Ete~

Group, een wereldwijde producent en verdeler v"n bouwm"teri"len, Siniet meekt deel uit
v"n de bedrijbtek gevel en bouwpleten, met ve~tigingen in Europ", Alrike en Zuid·Amerik",

ALFABETISCH REGISTER

1fI"._5TATAMAT
+,

~~Slnlat'(l Shaping the way people bUlld

cuaTOM MADIli RUBBIliR PRODUCTa

STATAMAT NV
Finlllnd~trMtSA
BE 9940 Evorgem
T: +32 (0)9 255 53 33, F: +32 (0)9 255 53 39
E·MlIÓl: johlln@::tlltllm"t.be
www.~tlItl1m ..t.be

SOL.IDOR RUBBER & PRODUCTS BVBA
IZ Wovelgem· Kouter~trMt 11 B
BE 8560 Wevelgem
T: +32 (0)56 41 35 70, F: +32 (0)56 40 37 68
E·MlIÓl: inlo@.-olidor.be
www.~olidor.be

SPIROTECH BEL.G1E BVBA
E~~n~chomrMt1
BE 3980 Te::~onderlo

T: +32 (0)13 35 37 80, F: +32 (0)13 67 42 47
E·MlIÓl: n.dobi~::chop@::pirotoch.be

www.~pirotoch.be

STENI BENELUX BV
Helltheuvelweg 11
NL 5222 AV'~ Hertogenb<hch
T: +31 (0)73 844 02 50, F: +31 (0)73 844 02 51
E·MlIÓl: inlo@~teni,nl

www.~teni.nl

SINlAT

8orm,t'''''t 24
BE 2830 Ti"elt
T: +32 (0)15 71 80 50, F: +32 (0)15 71 8229
E·Mtlil: inlo@,ini"l.00
www.•iniel.be

SOLIDORt--
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.. .I 1.
I STIJLBETON NV Stijlbeton i~ een jonge en dy~mi:;chelirme met een bijzonder rijke voo'9",,"chiedenis. I

Schollebeebtreel 7411 Onze on~t&lrr.9E-.chiedeni,getll zeiS terug lot een oude Lie,..e tegelf"briek uit de jeren
I BE 2500 Lier '30. Vend&lg zijn we één Vtm de bel"ng'ijbte spelers op de merkt v"n ",chitectonisch I

T: +32 (0)3 48001 52, F: +32 (0)3 489 36 73 beton.

I E·Mtlil: inlo@stijlbelon.be L!lng:l het Netek"ntlo!ll in Lier produceren we modern -.ierbeton voor de woning_, viii". en I
www.ctijlbeton.be "pP<'rtemen~bouw.

Stijlbeton .t.MI voor Ukl"er om op elke werl_ we,,' dtm ook in België. bijzondere toeP<'c- I
I cingen in ",chitectonicch beton te leveren, z~l:; kroonlijsten voor woningen, kolommen

I
voor b.v. inkomporltllen ol poorten, gevelelementen, ~Ikonterr"c:;en, luifeb en r.Mm_ en I
deuromlij,tingen.

I I

I I
STONHARD Stonherd loot vloerproblemen op.

I Rue du treveil9 Onze vloeren zijn btnt'lnd tegon chemi~cheMnt'l,tingen, ~Iijt'lge, puntbele"ingen, Mtte I
BE 1400 NivelIe:: omgovingen en thermi~che~hock. Onze vloer~y::temen bewijzen degelijb in de prektijk det

I T:+32 (0167 49 37 10, F: +32 (0167 49 37 20 ze zijn ontworpen voor de ZWMr~te om~tMdigheden.Een goed gekozen Stonherd vloerop- I
E·meil: inlo@::tonherd.be Io~~ing ~Iuit nMdloo~ een bij uW behoefte!

I www.~tonherd.be I

: SToliHARo :
FLOORS FOR EVERY ENVIRONMENT

I I

I STORA·DRAIN (IMCOMA) Store.Drein biedt het mee" volledige gemme goulen in polye,torbeton, geende ven bele::. I
I

Zweerveld 32 tingkle::oo A15 tot en met F900, verkrijgb&lr met roo~tor geNe, mezenroo~tor ol gietijzer. I
BE 9220 Hemme Store·Drein biedt een brede weeier een producten een voor wie zich bezig houdt met
T: +32 (0)52 49 98 99, wetorefvoer en weterefvoe~y~temen:

I E·Meil: inloCimcome.com Store·Drein lineeire efvoorgoulen in polye~torbeton debel~ en roo~tor~ in gietijzer, elumi· I
www.~tore·drein.be nium en ~tMI roe~tvrij~telen goulen en klokputten, in,pectieputten in MDPE, HDPE en PVC,

I individuele zuivering~toontellen I
Imcome (Store·Drein) meekt deel uit ven de BSI groep

: 5rOI<A-DI<AIN :
I I
I TECHCOMLIGHT BY Het leveren ven producton die iJoN problemen met deglichttoetreding opkmon, uw ener· I

Boo~treet 67 gierekening verlegen, lNI leven en gozondheid pCY.:itief beinvloeden en bijdregen Mn OOn
I BE 2861 OLV Wever goed milieubeleid. Det i~ de mi~,ieven Techcomlight. De deglichtprofe::~ioMbven Tech- I

T: +32 (01471341327, F: +31 (0)318 57 42 48 comlight edvi~eren op Iocetie, meken completo lichtplennen en heldere 'profit on inve::t·
I E·Meil: inloCtechcomlight.nl ment' berekeningon. De::gowen~t ken er ook turn-key opgeleverd worden. Techcomlight i~ I

www.~oletube.be exclu~ief verdeler voor de Benelux ven de originele Soletube'" deglicht,y::tomen. Voor een
I uitgebreide om,:ó...ijving ven elle ertikelen en verkooppunten kijk op www.~oletube.beof I

neem contect op met Techcomlight voor zichtlocetie, en edvie::.

I -:.:- S 0 LATU BE. ,;. ook~.....ok,~;"." I, , 'I Innovation in Daylighting I

I I
TERMOKOMFORT Termokomfort"' ontwikkelt en beheert i,oleti",y::temen voor de btnteende en nieuw.

I Neonweg 151 bouw, in de mee" ruime zin. Termokomlort'" i, ,y::toemhouder ven o.e. Termopereb" en I
NL 1362 AG Almere Bioloem-Peerl,'" voor deki,oletie en ,polNlmuuri,oletie en voor vloeri",letie met Bodemhy·

I T: +31 (0)365387558, F: +31 (0)365387559 groletie"'. I
E·Meil: inloCtermokomfort.nl

I www.termokomlort.nl Vie een netwerk ven ,y::teemverwerke~ in de Benelux vinden de Termokomlort" producten I
hun weg nMr de kient. Voor het eenbrengen ven de i,oleti"'Y'"temen werkt Termokomfort

I -;emen met g",pecieli",erde bedrijven, ver,preid over de gehele Benelux. I

I zie ook www.besteksentiee.be I
www.lcrmokomforl.nl

I I

I ClCOBOSYSTEMS'" NV2017 ~ I
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VASCO ie ml!lrktleider in b~kl!lmerrlldietoron on toonMngovend producent v!!ln do:;ignr~i·

eloren in Europtl.
Mot epitevondigo tochnologie on eon doordechto eigO'rltijdco - en tegalijk tijdloze - vorm
goving. creëert Ve::co innovetievo redilltoren dio M~looo p~::en in elk interieur.
De continuo zoektocht wm hot bedrijf n&U 1I1ternlltieve mllterielen, vernieuwende d~ign:;

On innovlItÎevo productiemethodo:;, Ieverdo VtlCCO lil moordere lIwlIrdc en internlltionele
prijzen op.

VASCO hooft inmiddeb ook!!ll 30 jMr ervering opgobouwd op vlek ven vloerverwerming,

Vioge . Vooruimrevend en innovetief.
Met wereldwijd moor den 3,500 medowerke~ behoort de Viege Groep tot do belengrijk·
~te producenton ven in~telletietedmiek on i~ het merktleider in de per~koppelingtechniek.

Door de foc:u~ en kernectiviteiten te richten op do in~Ullletiotechniekwordt oen con~tento

groei mogelijk. NM~t bui~leÎding~~tomen behoren voorwend· en efvoertechniek tot het
productenprogrem me,

Villoroy & Boch i~ één ven wereldwijd toonMngovende promium-merken voor koremi~che
producten. Het femiliebodrijf det in 1748 werd opgericht en wMrven het hoofdkentoor in
Mettlech/Duit~lend i~ gov~tigd. ~tMt voor innovetie. treditie en ~tijlve~theid. Ab gere
nommeerd lif~tyle-merk i~ Villeroy & Boch met producten uit do onderdelen B~kemer en
Wellnon~on Ulfelcultuur in 12S lenden vertegenwoordigd,
Villoroy & Boch begeleidt erchitocten. ontwerper~ en interieurvormgove~in eon hechte
~emenwerkingvóór. tijden~ en M oen project - ven hot eer~te do~ignontwerp tot on mot de
implementetie erven,
Met de ~~toomoplo~zing"PROJECTS" biedt Villoroy & Boch colloctior. en producten Mn
voor uiteenlopende projecteÎ::on en veroenvoudigt do oriëntetio door oen onderverdeling
te mekon op be~i~ ven prij~ on project.

De Welreven Group, met het hooldkentoor in Mijdrecht, i~ een interl'\!ltioneel opererende
onderneming met eigen productie· en verkoopve"igingen in diver~ lenden. Welreven·pro·
ducten worden gebruikt door vele duizenden irotelletiebedrijven in Europe, Noord·Amerike,
het Midden Oo-.ten, Azië en Au~treliël

Onze 3 product·~Ftemen:

BIS Bev"""tiging~:;~temen

BIS Brendwerende S~temen
BIS SeniUJir~Ftemen

Het e~~rtimont omvet crce 17.0CI0 ertikelen die n"9enoeg overel wordon toegepe~t: in de
gobouwentechniek, do utiliteitel::ook in indu::triële in~telletie~ en do ~choo~bouwen det
wereldwijd.

ALFABETISCH REGISTER

•vlega

n
~

\'illeroy & Boch
" ..

~ESP~

walraven

T

VA51:0

YILLf:ROY & BOCH S.À.R.L.
Populier~trMt 1
BE 8800 ROO".olere
T: +32 (O)S 1 264040
E·MlIÓl: dobecker,merC@Villeroy.boch,oom
www.villeroy·boch.oom

YASCO
KruÎchoefctrMt 50
BE 3650 Diben
T: +32 (0)89 79 04 11, F: +32 (0)89 79 05 00
E·MlIÓl: info@vllcco.eu

YIEGA
ToliMn 101 C
BE 1932 Sint·Stevenz-Woluwe
T: +32 (0)2 SS 1 SS 10. F: +32 (0)2 503 14 33
E·MlIÓl: info4hioge.be
www.vioge.bo

www.VllCCO,Ou

WALRAVEN BVBA
Ambechtenleen 30
BE 3300 Tienen
T: +32 (0)16 82 20 40, F: +32 (0)16 82 0186
E·MlIÓl: info@welreven.be
www.welreven.be

TRESPA BELGIUM BVBA
H. V~n Veldek~ingel 150 8 19
BE 3500 Htl:;~1t

T: +32 (0)800 15 501, F: +32 (0)800 15 503
E·Mtlil: inlobelgium@tre:;ptl,com
www_tr~~_com
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Wonen en Netuur c,v.b,e, i: een import I groothendel, opgericht in 1991 en go:pecieli:oerd
in ecologi:che bouwmeterielen en netuurlijke vorven. Do producten mooton een eon eenUlI
critorie voldoen om eb ecologi:ch product in eenmerking te komen.
· Gowin ven grond:toffen zonder roofbouw te plegen op do Mtuur.
· Productîeproce: mot zo weinig mogol ijk energie, zondor bele:ting voor de omgoving.
· Vorwerking ven do producten levert goon ri:ico op voor de gezondheid ven de eennomer

ol doe-hot·zeNer.
· De verworkte producten hebben kweliUltiel duurzeme eigomcheppon en govon ook ne

verwerking geen potentiaal toxi:cno :toffon el.
Recyclego op lengere termijn i: mogelijk, verwijdering i: mogolijk zonder extre milieube·
Ie:ting.

De in Em:;denen geve-.tigde wed; GmbH i, een toontlo!lngevende I"brikent en o/"teem""n.
bieder ".!!n direct betegelbe,e, weterdichte bouwelementen in Europe en Noord·Amerih..
Met innoVtllieve _Fleemoplo-.::ingen en 9E!'9",,,ndeerde 'Fteemveiligheid biedt wed; Vtm·
deeg wereldwijd duurzeme, complete opl=ingen ""n voor n"tle ruimten.
Het in 1983 door HeimUl Wed; opgerichte r"miliebedrijl heeh "end"tl9 ongeveer 400
medewerkerc in die",! en ie "etief in meer den 30 l.!Inden.

AI: merkt leider in Noderlend, hoolt Zoontjen: zich in bijne 100 jM' ontwikkeld ven een
lemiliebodrijl tot eon flexibele interMtioMle :peler. Innovetiel en vooruit:trevend door
ondor endore reeli:etie ven de groot:to perkeerdeken in Europe. do:ign in botontegol:,
netuur:toon voor op hot dek en een lichtgewicht ophoog:~teem voor gelerijen en belkon:
en producten voor deheiligheid. vOO( veilig werkon op plette deken,
Zoontjen: hoolt meerdere productiobodrijven. ontwikkelt zeil nieuwe producten en :y:te
men on koopt bijzonde,o meterielen in. Do betrokkenheid in do ontwerple:e ven eon pro·
ject i: ven beleng om in te kunnen :pelen op de :pecifieke womon ven de opdrechtgovor.
Diver:e kleurmon:ter:, do::ign: en petronon ol ecco:::oire: worden gemeekt om uiteindolijk
een unieke dek te kunnen mekon,.:ZOONTJENS

...wedr

WEDI

Holleleld,tr","~57
DE 48282 Em,chenen
T: +49 (0)2 572 156 127, F: +49 (0)2 572 156 127
E·Mtlil: denni"pletteel@WWedi.de
wwwwedi.de

ZOONTJENS BY
Centeuru:weg 19·25
NL 5000 AB Tilburg
T: +31 (0)13 537 93 79, F: +31 (0)134550527
E·Meil: inlo@zoontjen:,nl
www.zoontjen:.be

WONEN EN NATUUR CYBA
Inductrior-trMI30
BE 8755 Rui.-elede
T: +32 (0)51 65 85 97, F: +32 (0)51 658598
E·MlIÓl: info@wonenenm.tuur,be

www.wonenennlltuur.be

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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APP ALL REMOVE BESCHERMT FLAMINGOPLEIN IN ANTWERPEN
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www.appallremove.be

Bijpllzende poort
Be\.!lfence zou Be\.!l!ence niet zijn, mocht

de onderneming ook bij deze Cree
Zen-:pijlenomheining geen p.!I~e

poorten Mnbieden. Ze zijn be:chikbe"r

lil: enkele en dubbele dreeipoort, en uitor

Mrd ligt de invulling nMdio<x: in het ver
lengde Vlln de penelen. De poorten, met

unive,,"ele opening Vlln lSO', zijn Vlln een

:tevige kwllliteit. Mooie, roe:tvrij:tllien toebehoren - derorlltieve krukken,

:olide :cMrnieren, :ymmetri:che cilinder met drie :Ieuteb, ingebouwd :Iot en

gointogroorde :Io\.!ll!lrr.leg - mllken het plMtje comploot.

Het geheel zorgt VCiOf een evenwichtige o:thetiek en :trekke uit::treling. Mek

kelijke irr.U1lletie, go:troomlijnd ror..ullMt Crealen plMt:on i: eenvoudig. Elk
p.!Ineel heeh onzichtbere beve:tigingen wtlo!lrmee ze bijzonder vlot tlo!Inge:loten

en beve:tigd kul'Y'iOl1 worden op de vertrouwde Bekefix-p.!Ilen uit het BeUlfen

ce-lY.::ortiment. De p.!Inelen zijn thermi:ch verzinkt en met polye:ter gecoet,

voor een onberi::pelijke lIfworking. Do vortiCllle. vierkl!lnte :pijlen zijn Mn beide

zijden ven de horizontlIlo ::pijlen gell!l:l, met een ml!ll<iml!lle onderlinge 1!lf:\.!Ind

ven 110 mmo BovenMn krijgt elkevertiC'lle::pijl een di:cretellf:luitdop in kun:!
:tol. Ook de Bekefix-pl!llen in H-vorm zijn voorzien ven zo'n I!lbluitdop. Cree
Zen-penelen zijn 2400 mm breed, mtlo!lr zijn be:chikbe"r in vijf ver:chillende

:U1ndtlo!lrdhoogte: (1000, 1200, 1500, 1700 en 2000 mm). Antrl!lciet (RAL 7016)
i: de :\.!IndMrdkleur, mMr be::tollen in elke I!lndere RAL-kleur i: mogelijk.

Kill::sjek concept, moderne invulling

Crealen i: een nieuwe ontwikkeling ven BoUlfenco in MtJr lI::ortiment decora
tieve re:identiëleomheiningen. Cre"Zon i:meer dlln zomtlo!lr een :pijlenhekwerk,

heti: een o;y:;teem. Een concept dllt:pij!enpllnelon comb'neert metde :\.!Indtlo!lrd

Bekefix-p&ll en det bovendien ver:chillende comp.!ltibele drtlo!lipoorten bevel.

De vierkllnto :pjlen zijn lil: kri:krlY.: door elkMr lopende lijnen gomontoord.

In de ZOO Vtln Antwerpen i~ hel FI"mingoplein op indrukwekkende wijze
vernieuwd. Het plein i~ nu voo, iedereen l00gMkelijk en dMrmee oen echte
ontmooting~IMt~goworden. VlInop net gere~tlluroordo on ook nieuwe Wol·
kom~90b0uw krijg je nu 001'1 ~ombenemond uitzicht. De wit betonnen "llIk·
ken en k"lbtenen w"nden en geveldelen zijn met 'TheIAPP' geïmpregneerd,

WMl"mee APP All Remove ook dil bouwwerk op dUUr'Z"me wijze legen omge

ving:;vervuiling oo-chermt en het gebouw ...,'" p,tlchtigo uiet,t1ling behoudt.

BETAFENCE : NIEUW SPIJLENHEKWERK COMBINEERT OESIGN EN NATUURLIJKE
LOOK: CREAZEN

NIEUWIGHEDEN 2016·2017

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

SeUlfenco :;telt Cre&en VOOl, een opmerkelijke ~nooillfrll:;tering met kri~rll:;

door elkMr lopende netuurlijke lijnen. DMrmee toont de ~cillli:;t in omhei·
ning:;oplo~ingen een:; Ie meer lIt1n helem&ll bij de tijd te zijn. Inderdll&d,
CretlZen i:; geïn:;pireerd op de hedondlleg::e trend ".!In terug MlIr de nllWur
in een kWlIliteit::jll:;.
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_.grouttech.be

DUREMIT _ puur vakmanchapel

Moet één enkele tegel in het midden v"n de vloer verv"ngen worden? Met
Metrix kM dllt in een oogwenk.

Een ch"pe mol Duremit (met ~terktekl,,~ C351F7) dient in tOUl,,1 ~lechb

37 mm dik te zijn, d.W.Z. d"t deze 40% ~neller zijn w"rmte "Igeelt. Met "ndere
woorden, de vioerverw",ming z"l 2.38 keer ~neller opw"rmen en ,,!koelen.
De uitgtnpMrde OOogte (ong. 25 mm) k"n worden gebruikt om bijkomend
te i~ole")r1, zo beperkt u ook nog een~ w"rmteverliezen Mn de onderk"n1.

Eindeloze combinaties
De 7 motieven en 16 kleuren zorgen voor een Iri~:;e en vernieuwende bele
ving. Bovendien klln je met de Mlltrix XL-tegel~ Uil vlln configuretie:; creëren,
en eb het wllre jongleren met de eindeloze combinetiemogelijkheden vM

de motieven.

Metrix voelt zlIcht en comlortebel Mn en i:; ge:;chikt voor vloerverwerming.
De vloer i~ ~terk, kre~b"'tendig en ekoe~ti~chdempend.

Een minimale inspanning voor een maxîmaal comfort
Doordllt ze 100 gelegd worden. kunnen de tegeb en plllnken gemllkkelijk
opgetild, weggeh""ld en hergebruikt worden. Prol",:;ionele "Cliviteiten
kunnen d"" gewoon doorlopen.

De Metrix-colleetie voor vlottende pleet~ing i~ ~choorvn""k- en onderhoud~

vriendelijk, kre:;vrij en weterbe:;tendig. en wMrborgt den ook een duurzMm
rtnUIUiet

Goon lllngdurige werken, geen hinder. goon verli~ vM tijd en centen.
De Mlltrix-collectie i:; met 5 mm dikte ook probleemloo:; te plMt~en bovenop
be:;tMnde vloerbedekkingen, zOlll~ Vll~t Ulpijt. De ondervloer blijlt intllct en
gemllkkelijk t""9"nkelijk.

I

I

I

I

I

I

..........................................................................................................I.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NIEUWIGHEDEN 2016·2017

,--

28

• renovetieprcjecton
• tijdelijke vloeren
• ruimte-. die el in gebruik zijn

IVC GROUP VULT HET GAMMA VLOERBEKLEDINGEN AAN MET MATRIX
(LOOSELAY LVT)

Een wm de grootste troeven ven Metrix is de ~elle en eenvoudigo pIM~ing.

weerdoor de vloer in een nl!lndomdrMÎ woor gobruibklMr is.
De Matrix-collectie v"n IVC Group vormt door h"er onbetwi.t~reflexibiliteit
de ido"le vloerbekleding voor:
• kentoren mot ol zonder verhoogde computervloer
• kentoren met "Mtte lonon'(coffee corners, kenlÎno::, ".l
• kleinhendel:lZl!lken en horeCllzeken

Duremjt· een dunnere meer ~le,*ere chepe, voor een snellere wermleefgjfte.
Een gowone chepe met edditieven en wepeningsnot (mot storktekl~::o

C8/F1) nooit een minimele dikte vM 45 mm bovenop do buizen de totele
vloerhoogte i,45 mm t 18 mm bui•• 63 mm minimaall!

GROUTTECH : VLOERVERWARMING WERKT OUBBEL ZO SNEL ALS JE OE JUISTE
CHAPE GEBRUIKT

~COBOSYSTEMS·
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HOLONITE IS CRAOLE TO CRADLE SILVER GECERTIFICEERD!

SANHA NEEMT NIEUWE VRACHTWAGEN IN GEBRUIK VOOR LEVERINGEN IN BELGIË
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mele service. De vrechtwegen is op meet gemeekt om zowellittingen el:;ook
buizen in lengt~ ven 6m te vervoeren, venuit ons nieuw opgebouwd mege·
zijn in TerMt, direct neer de bouwwerf. Inmiddels hoeft het voertuig el enkele
grote bouwprojecten voorzien ven SANHA·leidingsystomen.

S~". ....» de» Ou»ge<>""" tPEA Ne<krl""d ,..;kt /Ie, C,.odJe '0 Cr""leS~_c.rtllic...' u~ ...n P....,I
Ko»i»gs (di,...""",! ....» Holo»ite

WWW.sanha.com

www...olonlle.nl

be:cherming bieden bij hoge tempereturen, dMrneest is het bovendeel uit·
govoerd in een oenvoudig Mn te brengen Précontreint 502, voorzien vM eon
or.thetische witte efworking. De kleur verguld rood, :pecifiek voor dit project
ontwikkeld, is per/eet in evenwicht met de kleuren ven endere constructieon
derdelen, zoel: de penelen in eluminiumcompo:iet die ook refereren een de

kleuren ven de olympische medeilles (goud en koper).

www.sergeferrari.com

Projectgegevens
Architecten L+M Gets
Ingenieurs Fiedler Terr...o-Estrutures
Febrikenten : Fiedler Ten:;o·Estrutures, Pistelli
Membrenen Serge Fererri
. Soltis FT 381 468Om2

• Pr,kontreint 50252: 2403 m2

leve.-ingen op de bouwweri1
Geen probleem met de nieuwe
VTiKhtwagen van SANHAI
Sinds kort stMt in SANHA België
een nieuwe weehtwegen kleer,
om onze kltmten te voorzien ven
snellere leveringen en een opti-

Holonite, producent en levertmcier ".!In gevel. en "fbouwm"terieler1 heelt het
Crlldle to Cn~dle Sîlve. cerlificMt in ontvl!lng~t genomen "!!In EPEA Neder·
IMd. Een nieuwe mijlpMI voor de jllbrikl!lnt die ~ind~ 2010 flinke ~t"ppon

hooft gemMkt op hot gebied vM duurzMm ondernomen. Ne de behMlde
C,,,dle 10 Cr&dle S.,..ic (2013) en Bron~e (2014) certificering heelt Holonite

ruim:;choo\, vold""n ""n de ei,en die "tin de Silver certificering zijn ver
bonden. Het certilicMt i, een enorme ""nwirrvt voor de producent die op
de "::poeten mllterÎMlhorbruikbMrheid en energiebehoor zelf~ net nivo"u
"Gold" hooft woton te behelen.

Van onderzoek naar een 100% recydebaar product
Met enige tro~ kijkt hel bedrijf terug op de tl/gelopen j"ren wMrin duurztlo!lm
ondernemen ,teE!'d, een grotere rol i, gMn ,pelen. In 2010 i, Holonite g~ltlrt

met een uitvoerig onderzoek nM. Holonite op product· en proco::nivo.'lu in
het keder ven de Credle to Credle certificering. Het onderzoek is eon continu
proce: det de volledige productieketen omvet. In de prektijk betekent dit det
het gehele productieproce:, in l'\!Iuwe :emenwerking met de ge:;eleeteerde

leverencie,.., telkens opnieuw wordt bekeken. Dit onderzoek is tijdrovend en
kostbe.!lr, mlJ,!lr heelt in de begin/.,....e over de gehele linie el voor een /Iink
eenUIl verbeteringen gezorgd. Voorbeolden op productnivo.'lu zijn biobe::ed
producten die voor 90% uit I'\!Ituurlijke grondstoffen oo:tMn en liehtgowieht
producten die vervMrdigd zijn uit een geheel nieuw meng:el. Bovendien hooft
een uitgekiende engineering lichtere producten opgeleverd die, denkzij een
reductie ven meterieel, monltlgevriendelijk zijn. Het uiteinde'~jke doel ven dit
proce: bij Holonite is om een 100% reçydeb&lr product in I\,nden te hebben.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

BRAZILIAANSE ATLETEN VOOR DE PARALYMPICS IN RIO TRAINDEN IN HET
PARALYMPIC CENTRE IN SAO PAULO, DAT IS AFGEWERKT MET SOLTlS FT 381 DOEK

Het Bresilieense Perelympisch centrum is gebouwd in Seo Peulo, in het neti
ol'\!lel perk «Fontor. do Ipirenge». Dit treining::contor, weerven de bouw werd
uitgovoerd in 2015, IMt het ontheel toe ven 15 uit de 23 olympischedisci
plines. Het centrum, ontworpen door L+M Gets mMkt gebruik ven divor:o
membrenen uit het gemme ven de groep Serge Ferreri. Zo integreert de
gevel drie Soltis FT 381 penelen met 3D·structuur , die de b~t mogelijke
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NIEUWE TYPES LEWIS' ZWALUWSTAARTPLATEN' EN SNELLE LEVERING VAN
MAATWERK

NIEUWIGHEDEN 2016·2017

Cl COBOSYSTEMS"' NV 2017

www.mlba.be

_.,eppel.be

.,.
~*'-';f~t'

De LEWIS"' Zw~luwctMrtplMt met ct!ltlldikte 0.4 mm biedt met ntlme koe·
tenbecp-'ringen in renovetieprojecten weer bectMnde oude houten vloeren
moeten worden voorzien wm een dunne betonvloer.

Technisch ad.nes
REPPEL werkt ",",uw ~men met tlrchiteeten, conctructeurc woningbouwcoö·
pertltie:; en bouwbedrijven zod~t in een vroeg cltldium Vtln een project met
een gedegen technicch edviec de juicte keuze klln worden gemMkt voor de
meect duurzllme en efficiënte vloeroploe::ing.
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REPPEL levert lil ,ind~ 1930 de LEWIS'" ZWtlluw~tMrtpleten" in Noderltlnd.
Dit ven origine Engel::o product i~ door de jl!lrOl1 heon ,tood~ vorder dooront
wikkeld. De unieke geometrie ven de plMt zorgt voor een optimele ~tortbe

Itl:ning en hoge beltlctbtl~rheid.Door de m&ltv~"eprofilering en p","vorm i~

het mogelijk om moderne pl~~ti~che (lichtgewicht) beton en gietvloermortel~

op de LEWIS'" ZwtlIU"'"t!I~rtpl~ten· toe te p-'~~en.

~COBOSYSTEMS·

Nieuwe typen LEWIS" Zwaluwstaartplaten"
NM~t flexibiliteit in mMtlengtlY.: zijn de LEWIS'" Zwtllu"'"t'J,utpleten'" voort·
Mn verkrijgbMr in de ~tMldiktlY.:0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm en 0.7 mmo Ook
ie het mogelijk om de pleten in diver", ~t!ltllkwtlliteiten te I~ten produceren.
De toep-'c::ingcmogelijkheden Vtln de LEWIS" Zwtlluw~t&lrtpleten" zijn hier·
mee flink gegroeid en biedt ontwerpere, ~rchitecten en conctrueteure de
mogelijkheid om grotere over~p-'nningente meken in combiMtie met geop·
timtllieeerde drMgcon~tructie~.
Zo zijn LEWlS'" Zwtllu"'"t'Jertpleten'" met ~tMldikte 0.7 mm toegep-'et in een
ultrelichte d~kconctructie met ctempelvrije overCp-'mingen tuccen de gor.
dingen Vtln 2100 mmo

2006 - 2016 : 10 JAAR MIBA POORTEN

Sneb levering van maatwerk
Sinde j~ren worden de LEWIS" pltlten geleverd in een ~t&lldikte v~n 0.5 mm
en een viert!ll et!lndtltlrd lengte~. Om in te epelen op de toenemende vr&lg
uit de mtlrkt n&lr optim~li~tie en efficiëntie ie recent de productief~ciliteit

v~n de LEWIS'" Zw~luw~ltltlrtpltlten· uitgebreid en volledig gemoderni:;eerd.
Met deze moderne en flexibele productieftlciliteit, een uiteret efficiënt pro
ductieprocec en een ~CMt &In kemie on erv&-ing i~ REPPEL in ~tMt om zeer
~nel mMtwerk te leveren.
Binnen 2 tl 3 werkd~gen i~ het mogelijk om de LEWIS'" Zwtlluw~t&lrtpltlten'"

op iedere gewenete lengte tot 70C10 mm op een project ~f te leveren.

In december 2006 werd M.LBA lot leven geroepen door Merc Schob. N"
jtlren ervtlring in de poorten::octor werd het tijd om een eigon lMk op te
richten. Stlmon met tien I!lndere collogtl'~ bouwd" Mtlrc zijn bedrijf uit tot een
profe~zionele. bloeiende zMk. Ondertu::~en biedt M,I.S.A. werk Mln meer
dtln tIJ werknemer~. Deze tIJ toegewijde men~n mtlken M.I.S.A. compleet
on gtlrenderer1 de kwtlliteit Vtm til zijn (indu~triële) 9tl'''gepoorten. Uibte
kende kltlntenreltlti~en een ,uperieure ~rvicezijn de fundtlmenten Vtm het
::UCCIY.: del M,I.S.A. kent.
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VIEGA CATALOGUS NU BESCHIKBAAR IN HANDIGE APP
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www.zoonIJenl>.be

Zoonljer1, levert p.!Irkeerdtlk_, d"kbtY.:tr"ting-, gtllerij- en
btllkonophoog,y::temen en producten voor dtlkveiligheid,
met "b doebtelling: een leider1de po:;itie in Europl!l in het
begMnbMr ml!lken vlIn dl!lken en hot levoren vlIn tOUJlIlop
I~,ingen voor leoldl!lken.

HET NIEUWSTE
PARKEERDAKSYSTEEM VAN
ZOONTJENS

Door het op"P"nnen v"n het tegelveld onbt'l"t ,\tlbiliteit
op het p"rkeerd"k. De P"rd"k·80 tegel i, echter lichter
dM do Pllrdl!lk"'110 togel en i~ dMrdoor zoor ge,chikt voor
renovl!ltie op dllken die minder gewicht kunnen drllgen.

www.vlega.be

Het nieuw~te pI!lrkoordl!lby~toom vlIn Zoontjen~ i~ Pllr
dllk"'80. Dit i~ oon doorontwikkeling VlI hot Pl!lrdl!lk"'-~y::

teom, ,peciMI voor renovlltiedllken en dllken met oen 11Ige
verkeer,inten:;iteit.

De techniek Vtln het bewezen P"rd"k·110 ,y::teem ligt ten
grond~llIg Mn hot nieuwe Pllrdllk"'SO ~y::toom. Pl!lrdl!lk"'80
b~tMt uil oen togel in 10rmMt 79Sx798x80 mm gecombi
noerd mot oen togoldrllger, krui~"uk en ~pMelement.

Do godrukte C'lt'llogu~ kl!ln MngevrMgd worden vil!l inlo@viegl!l.bo

Nu i~ het du~ do beurt Mn de ClIUJlogu~,mot meor dl!ln 6.000 I!lrtikelen in digi
Ulle vorm geen overbodige luxe. De nieuwe tlpp onder,teunt de in,tl!llil!lteu",
I!lltijd en overl!ll - ook op de bouwpll!ltlb. De zoekfunctie en de memo', zijn
wl!ll!lrdevolle hulpmiddelen om meteen ter plMtee ,tuldij,ten I!ll!ln te leggen.
Veol Mndllcht ging nMr betrouwbMrheid. Structuur, opbouw en inhoud
komen overeon met de gedrukte cl!ltl!llogu~ol met do ClIUJlogu~ vM op do
Viegl!l wob::ite, terwijl do woorglWo gooptiml!lli::oord i~ voor mobiele lIppl!lrll
ten. MMr Wl!lt tlb er geer1 mobiel internet b~chikbMr i,? Ondergrond, ol
in een ,tookkelder, bijvoorbeeld? Ook dl!ln biedt de I!lpp uitkom,t, Wl!lnt de
ctlUllogu:: i, ook zonder internetverbinding be,chik~l!lr.

Downlol!ldon kl!ln vitl do App Store en de Google Pll!ly Store. Gobruiker~ die
niet btY.:chikken ovor iOS ol Android kunnen uitorMrd de C'ltlllogu~ nog
,tood~ rMdplegen op de web~ite, die ook g.nchikt i~ voor ~mllrtphone en
Ulbleb. De gebruiker kl!ln ,nel en eenvoudig zoeker1 in de online cl!ltl!llogu:: ol
kl!ln de cl!ltl!llogu:: downlOtlden I!ll, pdf.

Zelh offline altijd alle Viega producten bij de hand
Met een gloednieuwo 'ClItl!llogu:: I!lpp' breidt Viegll zijn Mnbod vlIn digiUJle
opl~~ingen ten voordele vlIn de in~t'llll!lteur en kll!lnton uit. Het ~::ortiment

i~ nu vill de I!lpp du:: ook offlino b~chikbMr en dllt i~ enorm hl!lndig bij net
werk in typixhe ondergrond"" ruimte, ol in ",ookkelder" WMr me~tl!ll

geen internetverbinding i,. Extrl!l troeVer1 zijn de eenvoudige zoekopdrtlcht
en notitieblokfunctie.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

Streven nMr oon ~tood~ botere ::orvico en kWl!lliteit i~ bij Viegl!l doel vlIn do
mi~,ie. De IMt~te jl!lron word dM ook volop ingezet op goed doordllchto
digitl!lle opl~,ingen die het werk Vl!ln de in,t'llll!ltour vergemtlkkelijken. NI!l~t

de mobiele we~ite kWl!lm er eer1 online 'bodieningcpll!ltltconfigurl!ltor', en
een online tooi voor een ,nelle conligurl!ltie Vtln de Advtlnti~Vtlrio-douche
goot en -wllndl!llvoer.
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KINGSPAN UNIDEK : DETAILS MET EPB·AANVAARDE BOUWKNOPEN VOOR UNIDEK

I AERO DAKELEMENTEN BESCHIKBAAR I

I NM~t thermi~che i::oletio en luchtdichtheid, zijn koudobruggon wm grote I
invloed op het K· en E·peil (hot K·peil beïnvloadt immer~ net E·peil).

I Unidek Aoro dekelementon onder~choidon zich ven ~chrijnwerk mot keper~ I
ol _p"nten én "ndere d"kelementen door de doorlopende ;::oI"tiexhiL

I D""rntlo!l,\ biedt lebrik"nt Kingep.!ln Unidek koetelooo tochnicche bouwde- I
Ulib mol EPB·""nv""rde bovwknopen voor hel dek en ...,'" ""neluitingen.

I I
KoudebIlIggen en bouwknopen ~

I Bij elke Mn:;luiting wm twee con:;tructiedelen, ook wel bouwknopen ~ I
genoemd, kunnen koudebruggen optreden. De voorl'\!lem:;le oorz""k ie

I del de ;::oI"tiel"tl9 onderbroken wordt door conctructiedelen met een (veel) I.......
I"gore icoletieweerde d"n de icoletieleeg. Hierdoor ken op deze koudere :::::::

I plMt~en eerder conden~tieoptreden wMrdoor ~chimmel- en vochtprobie- ...... I
men kunnen ont~Ullm Door de con~tructied"lenvoldoende gelijkwMrdig te

I i~oleren en de bouwknoop in te pekken met i::oleti"meteriMI kunnen onne- I
dige wermteverliezen in de me""te gevellen worden voorkomen.

I I
De iooletielMg ven Unidek Aero dekelementen ~teekt Mn de lengozijden

I uit, wMrdoor deze nMdloo~ Mn~luiten. Hierdoor wordt de i~oletieleeg niet I
onderbroken, zoeb bij ~chrijnwerk met kepe~ ol ~penten wel het gevel i~.De

I ee~te 'koudebrug' in het dek i~ deermoo el voorkomen! I

I Lagere y-waarden met Unidek Aero I
In de EPB-Mngihe ktm bij het inrekenen ven bouwknopen gekozen worden

I voor drie methoden:- Optie A: gedeUlilloerde methode'" veriebele K-peil I
tOlY.lleg

I -Optie B: toepe~~ing ven EPB-Mnveerde bouwknopen .... tOlY.lleg 3 K-punten I
• Optie C: berekening met lorfei~re y.wMrde ... toe~leg 10 K-punten

I I
AI~ niet gekozen wordt voor optie A ol B, i~ de invloed ven koudebruggen

I onbekend en wordt er gerekend met oen 10rleiUlire toe~leg ven 10 K-punten, I
Het werken met deze lorfeiteire tOtnleg i~ eenvoudiger, meer heeft goon

I po:itieve invloed op de verleging ven het K- en E-peil. Het i~ deerom ook I
mogelijk (en veek gun~tiger) om eigen y-weerden (optie A) ol EPB-eenveerde

I bouwknopen (optie BJ in te voeren. I

I I

I I

I I
ONTDEK DE VASCO·BLOG!

I _* Het ""rlecte binnenklimMt een ut""ie? Zeker niet! I......0"••'...".... -... .. =- L!:"- -,.
__ ..... __ ... Op de Ve~co-blog vindj" edvio::, li~ en trick~ omtrent gezonde lucht, comlort

I II VASCO ,,_ . _ Q en efficiënte verwerming. I
I """"H'" 1ONTUl1< "-"""""'-. ~ """"'""" allllll:lIIl Neem snel een kijkje en laatje inspirerenl I

Met deze link hMIt u het werm~te nieuw~ in hui~ http~://v","co.eu/nl-be/blogI _ I

I -- I

I -I~) I_.......,'-""...... ---"_.._, .......,_....-
I -"'" "''''... I

I ., I
I -. I

I I
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ALL VAC TECHNOLOGY NV

G DEMEURSLAAN 98

BE 1654 HUIZINGEN

TEL 02 356 97 77

FAX 02361 32 51

INFOCALLVACBE· WWWALLVACBE

All Vac Technology . Uw partner voor de levering en plaatsing van
centrale stofzuiginstallaties en de installatie van g«ontroleerde
ventilatietedln îeke n.
Hel i~ geen toevel d~l All VtlC deze "Cliviteiten ~men ""nbiedt, ze vullen
elk"", "tin in de ~trijd voor zuivere en gezonde lucht.

Eigen technieken toegepast in nieuw bedrijfsgebouw
In hot bodrijfugoboow wearin All VlJC Winti! 2016 zowel zijn kentoren, mtlgtl
zijn lJb toonzMI hooft ondergobrllcht, integroorde All Vee de technieken die
het commercilJli~eert.Op hel gebouw weren vroeger lil 150 zonnepenelen
geple.!l~t, die de w"rmtepomp die de vloerverwlJrming ~ndrijh, ven ~troom

voorziet. De vloerverwlJrming zorgt ~men mellJirc~irrvt"ll"tievoor de tem
peretwr~turing. Alle gobruikte r~ter~ en plefondmodulo:: worden door All
Vec ook geloverd en verwerkt in de projecten ven hun kienten.
Het bo::teendo ventiletie~y~toem, een D-~y~teom,werd verbeterd door een
Brink_unit met verbeterde liltering te pleetoen. Denkzij een elektro,teti,che
lilter blijven zowel de lucht~elheidel, het debiet cor"t!lnt wenneer de lucht
door de lilter geel. Deernee,t worden een de ventiletie-uitgengen ook een
tOlntel gopleet,t det negetieve ionen genereert. Door hot pleet::en ven een
olektrodo in het midden ven keneel, worden nogetieve ionen toegevoegd
een de lucht. Dit zijn do ionen die berg- on zeelucht zo gozond meken, en
die de zuur,tofopneme in het bloed verbeteren. Uitereerd i, het gebouw
voorzien ven een centreel ,tolzuig,y:neem.

Door goed to lilteren en door ~tolvervuiling to vermijden wordt eon gezond
binnenklimeet gecreëerd.

Loveringsprogramma

Centraal stofzuigsysteem - niets dan voordelen:
Denkzij een centrMl ~tolzuig,y~toem moet goen ~Iedo rond worden go,lourd.
De opgozogen lucht, met het ~tof erin, wordt efgovoerd Mer oen centrele
vorgeerbek. Doordet de overtolligo lucht neer buiten wordt elgovoerd en
niet opnieuw in de ruimte wordt geblezen, wordt de lucht in de ruimte zui
verder den met een treditionele ,tofzuiger. Denkzij zuiverder lucht wordt het
ventileti~Y'teem minder zweer bel"'t, vervuilen de buizen en lilte" minder
,nel, zodet hoei wet ken worden Mpeerd op de onderhoud~ko~ten.en vor
lengt do leven~duur erven.

De endere voordelen :;preken voor zich:
1 Comlortwin",: gedeen met leweei, ",ofzekken en het ver,leuren ven een

",olzuig,lede
2. Tijdwin,t, denkzij extre ~terke zuigkrtlcht (meer den 2x ~terker den oen

kl",~ieke ~tofzuiger) en zonder enig verlior. op !engera termijn denkzij een
uniek gopetenteerd principe. Bij zowel gleddo vloeren el~ voltepijt wordt
de ,tofzuigtijd gehelveerd en dient deerenboven minder frequent het ",of
te worden weggenomen

3. Grotere hygiëne en zuiverheid (,peeiele toepe"ingen voor ",of- en e,t
mepetiënten)

4. Optimele btY.:cherming ven hot intorieur (meubileir. beheng. plefond~)

AII-Vec Technology kie" ui"luitend voor de invoer ven topmerken die hun
kweliteiten ruim,choo" hebben bewezen en die door voortdurende innove
ti~ een de ,pit, ven hun metier blijven.
Door eon continu en Muw contect mot do con~tructeur~kunnen elle nieuwig
heden onmiddellijk in de prektijk wordon toegepe".

Ventilatietechniek met vooruitstrevende eigenschappen:
De ventiletie,y:;temen die worden Mngeboden, hebben het doordechte
energiezuinige gemeen, weerbij een perlect en eenvoudig onderhoud één
ven de troevon i~.



Een gezonde geest
in een gezond lichaam
in een gezond gebouw
Id;xit Lode Vanlathem)

Sy~loem C'; MlUurlójke toevoer, mechenische "fvoer
Bij doze verfijning vlm het C·sy::toom, gebeurt de mechMiscne "Ivoer op
gocontroleerde wijze. Do I!lfvoor gebeurt vil! extrllctiemonden met oon Mn·
wezigheid~eleclor gecombineerd met een vochtigheid~eleC1orol een
timer, zoo,,! "lIeen lucht wordt elgozogen wenneer dit strikt nodig is. Het
Ç·'Fleem scoort, door de verbeterde controle v"n de luch~troom, zeer

goed op hot vlllk wm energiebes~ring (t.o,v. oen C-zystoem is de gemid·
dalde be::pllring 32%). Het koppelt OOn grotor comfort Mn IlIgere (onder
houds)kooton. C' en e", Energiebes~ring door eenvoud en gemoduleerd
ventileren.

Systeem ç EVa 11 Ventillltie - Het nieuwste ventilllóesystoem, tol 24 E-peil
punten winst.
Dl!lnbij net revolutioMire SmllrtZone·principe wordt precior. in die ruimte::
geventileerd. wMr u zich bevindt. Een unieke TouchOi~ley mot kleuren
xherm geelt inlorm"tie over het binnenklimMt in de woning en toont hoe
het ventiletie';)',teem de kweliteit ven de binnenlucht verbetert.

Sy~leemD en 0' Ventiietie
O·~~toem met wermteterugwinning en zomerbype~~. wMrbij 90% ven de
w"rmte ven de elgovoerdo lucht gerecuperoerd wordt. Met de teruggewon
nen wermte wordt de koude Mnvoerlucht vóórverw"rmd, w"t r",ulteert in
een kootenbe--.p""ing.

Oe toegevoegde wMrdo vM het nieu~te O·'y~toem
A"n de 'inleet"-kenf ven de jMte/letie

Omdet de ~U1ndMrdcepeciteitvM oen ventiletie-unit meor.U11 onvoldoen·
de i, om de lucht optimeel te zuiveren, voegt All Vec Technology een elek·
trooteti,ch lilter toe. 5tendeerdlilter, remmen imme~ de lucht'71elheid en
het debiet el.
Door de "open ~tructuur' vM een elektrooteti::che filter blijven zowel de
lucht'71elheid el~ het debiet con~tentweMOOf de lucht door do filter gMt.
Een bijkomend voordeel i~ det de elektri~cho bding de lucht "ontkiemd"
d.w.Z. det elle micro-orgeni=en worden gedood. Hierdoor ont,teet geen
,chimmel in het ,~teem en wordt zelb di",el,tol uit de lucht gefilterd.
Het voordeel v"n de zuivere lucht i, ook in het leiding,tel,el merkb""r.
Doordet de vervuiling en ~tofelzetting in de leidingen tot bijM niot~ wordt
herleidt, ken hot onderhoud tot een minimum worden beperkt (goen

5·jMriijbe onderhoudzwerken nodig),

Aon de "ujtleot"·kent ven de instol/otie
Door het pl""t~ v"n een elektrode in het midden v"n keneel, worden
nogetievo ionen toegevoegd Mn de lucht. Dit zijn do ionen die oorg· en

zeelucht zo gezond meken, en die do zuu~tofopMmein hot blood verbe
teren, Het nieu~te ventileti~~toom mMkt uw lucht niet elleen zuiverder.
meer du, ook gezonder.

Systeem E' Ventiletie
Mot het P zy~toem wordt vrMgge,tuurde venliletie (op be,i~ ven de
C'EVOII) en luchtlweter·wermtopomptechnologie intelligent gliintogroord in
oon toe~tel. Deze ,~toomopl=ingdrellgt ruim bij tot het verlegen vM het
E·peil v"n de woning en voldoet een de verplichting v"n het gebruik ven
hernieuwbere energie in de hedendeegc goed geï:;oleerde woning. Sy:;toem
E·· k"n ook gemekkelijk toegepe,t worden in oo-t""nde bouw,tructuren.

All Vec Technology, det i~ ook:
oen ,tudieburoeu met ervering in het opl~::on vM (verluchting,)proble
men en vochtOO-trijding.
een teem ven tientellen pl""t'ingc. en onderhoud,technici.
een ruime voorreed onderdelen voor ventiletie- en centrele ,tolzuig,~temen

een web~op in onderdelen voor ventiletio· en centrele ~tofzuig~~tomen

__-~t~...,...--.....;..

I···•..



APOK NV/SA

Oude~trll"'t 11

BE 1910 K...mpenhout

Tel.: 016 617262

F8X: 016 61 72 81

infoCl'Ipok.be • www.apok.be

dak & gevel. www.apok.be

.1.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

BedriJfsgegevens
APOK i~ een voorMrY.:tMnde Belgi~che produ
cent v"n non-Iorro regenwlller"lvoer~Y'temen

met meer den 6IJ jMr erv"ring in de dllkdekke,,·
wereld. In de 30 APOK·verdeelpunlen, ver:;preid
over heel België, biedt APOK een tOUllllpllkket
ven dl!lkmllterillien en 90rood~cMppen voor de
vllkml!ln. Ruime voorrllden, mMtwerkproductie
per lililllli meI techni,cr.e ",cictentie op de werf
en een uitgebreid logi..-tiek netwerk ct!llln gll,,,nl
voor kw"liteil, :;ervice en korte levertermijnen.

APOK drll~t klllnteroerviclJ hoog in het v&mdel:
denkzij uitgebreide ctoc:kllgomogelijkheden op
divorce loclltiec ken APOK eon groot Mntl!ll pro
ducten uit voorrIllId leveren.

Lovorlngsprogramma
APOK levert /lIla:; voor op net dllk!
APOK je producent wm:

• dekgoten. efvoerbuizen en toebehoren in zink
en koper

• dekbedekking ",leende nee<:!" in zink en koper

• gevel:;y,temen in VMZINCÇ
• muurkeppen in eluminium

APOK i~ verdeler ven:
VMZinc, EPDM (R~itrix, Tipion), deki:;oletie (Rec·
ticel, Unilin, l:;over, Kl'\!lul, I,olec, ... ), rooiing,
dekverrvte" (\Ielux), dekp"nnen (Monier, Terreel,
Koremic), Mtuurleien (Cupe, 5emece), vezel·
cement leien (Combrit, SVK), gevelbekleding.
gerood,chtippen, enz.

U ken een overzicht ven el onze producten terug·
vinden in onze online dekwinkel www.epok.be

Nuttige adressen
• Apok Ael~t

WijngMrdveld 52
9300 Aebt
Tel.: 053/60 73 30· Fex: 053/60 73 35
E·meil: eel"@epok,be

• Apok Allrschot
Nieuwlendleen 310 B -Indu~triezone B
3200 Aerxhot
Tel.: 016/571711- Fex: 016/571712
E·meil: eer~chot@epok,be
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• Apok Anderlecht
Aekeei 8
1070Anderlecht
Tel: 021529 Ç(J 60· Fex: 02/529 90 65
E·meil: enderlecht@epok,be

• Apok Antwerpen NoorderlMn
Noorderleen 83
2030 Antwerpen 3
Tel.: 03 540 8180· Fex: 03 540 8185
E·meil: entwerpen@epok,be

• Apok Bevikhove
VierxhMr 4
8531 Bevikhove
Tel: 056/65 07 65· Fex: 056170 31 58
E·meil: bevikhove@epok,be

• Apok Brugge
L!lconie,trMt 8 . 8000 Brugge
Tel.: 050145 00 50· Fex: 050145 00 55
E·meil: brugge@epok.be

• Apok Drongen
Moor~trMt 25B
9850 Nevele (Indu~triezoneDrongen· vlot
bereikbMr vie E40)
Tel: 09/252 60 69. Fex: 091252 60 85
E·meil: drongen@epok.be

• Apok Eke
Begonie:;tre.!lt 4
9810 Eke
Tel.: 09/385 55 44 - Fax: 09/385 69 65
E·meil: eke@epok.be

• Apok Fleuru:;
Rue du Be:;,in 23 - Z.1. Mertinrou
6220 Fleuru,
Tel.: 071/82.23.30· Fax: 071/82.23.35
E·meil: fleuru,@epok,be

• Apok Herenteh
Toekom~tlMn 3
2200 Herentel~

Tel: 01413040 75· Fex: 014/30 40 74
E·meil: inlo@godem,be

• Apok Hoe:;elt
Indu,trieleen 2A
3730 Hoe'".elt
Tel.: 089/41 18 12 - Fax: 089141 77 31
E·meil: hoe'".elt@epok.be

• Apok Kempenhout
Oude::treet 11
1910 I0Jmpenhout·
Tel: 016/60 46 06· Fex: 016160 46 56
E·meil: kempenhout@epok,be

• Apok Le:;sine:;
Zoning Oue,t 12
7860 l=,in~

Tel.: 06812647 10 . Fax: 068126 47 15
E·meil: Ie:;::en@epok.be

• Apok Lommel
Belendijk 194
3920 Lommel
Tel.: 011/34 05 60 . Fax: 011/34 05 65
E·meil: lommel@epok.be

• Apok Luik
Rue d~ Technologi~ 15
4432 Alleur
Tel: 041372 92 60· Fex: 04/372 92 65
E·meil: Iiege@epok,be

• Apok Lummen
Boo~trMt 50 bu~ 2
3560 Lummen
Tel: 013/3506 60· Fex: 013/35 06 65
E·meil: lummen@epok.be

• Apok Mel/e
Ambecht,~trMt 12
2390 Melle
Tel: 03/312 84 60· Fex: 03/312 84 64
E·meil: melle@epok.be

• ApokMeMge
ZA5 du Feubourg - rue du Chenie 13
7170 Mel'\!lge
Tel: 064123 90 10· Fex: 064/77 24 84
E·meil: menegeOepok.be

• Apok Nemen
Rue dtY.: Phlox 1 A
5100 Neninne
Tel: 081/409340· Fex: 081/40 93 45
E·meil: I'\!Imur@epok,be

• APOK Neder-Over·Heembeek
De Béjerleen 1 F
1120 Neder-Over.Heembeek
Tel.: 021266.12.80· Fax: 021266.12.85
E·meil: noh@epok,be

• Apok Opg/ebbeek
Nijverheid~leen1523
3660 Opglebbeek
Tel: 089/81 1200· Fex: 089/85 72 45
E·meil: opglebbeek@epok.be

• Apok $int-Niklees
Indu:;triep"rk·W~t 43
9100 Sint·Nikl&'"
Tel.: 031760 69 30· Fax: 031760 69 30
E·meil: ~int·nikIM,@epok,be

• Apok Tienen
Grijpenleen 22 Indlrvtriezone
3300 Tienen
Tel: 0161781840· Fex: 016/7818 45
E·meil: tienenOepok.be

• Apok Torhout
Oude Gentweg 41
8820 Torhout
Tel: 050121 6910· Fex: 050122 03 82
E·meil: torhoutCepok.be

• Apok Verviers
Rue Abot 9
4890 Thimi,ter_Clermont
Tel: 087/35 06 88· Fex: 087/35 1092
E·meil: vervier~@epok,be

• Apok WlIfomme (Borgworm)
Rue du Perc Indu~triel41

4300 Weremme
Tel.: 019/33 83 60· Fax: 019/33 83 65
E·meil: weremmeOepok.be

• Apok Wever
Wever IZ Noord· Avenue Ve~le 27
1300 Wever
Tel,: 010123.19.20· Fax: 010123,19.25
E·meil: wevre@epok.be

• Apok Wilrijk
Dynemicele.!ln 19 ·Indlrvtrieperk
2610Wilrijk (Antwerpen)
Tel: 031740 75 80· Fex: 031740 75 85
E·meil: wilrijk@epok.be

ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~



APP ALL REMOVE BENELUX

APP All Remove

Wijt!lchotb!llln 3 - unit 10

BE 2900 Schoten

Tel.: 03 685 75 OS

F.!Ix: 03 271 1846

infoC",ppl'Iliremove.be • WWW.llppllllremove.be
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Leverlngsprogramma
• APP.HCX!l . geveltllwerkingen, buitonverven,

.!Intigrtlffiti

• PSS 10· PSS 20· geveltlfwerkingen, buitonver.

ven, Mtigrtlffiti

• PSS 20 . .!Intigrtlffiti~y~teem voor .!III& poreuze

en niet poreuze ondergrond&n

• PSS 10 . .!Intigrtlffiti'Y'teem voor .!Ille trtln,p.!l.
r.!lnte, gl.!lnzende en glMlde ondergronden

• ThefAPP Hydroluge . w.!lterwerende midde-Ien:

met ThefAPP be::chermt u ooriZOnUlI& en ver·
tiC'lle oppervltlkken tegen vocht &n vervuiling.

• Th&fAPP Wtlll Hydroluge

• ThefAPP Floor Hydrofuge
• Stoomreiniging . APP All Remove p.!Ikt vtlkkun.

dig uw te reinigen opperv.!lkken ""n met de mi

li&uvriendelijke tochni&k vM het ~toomr&inigon

APP All Remove i, innovtltiel in de ontwikkeling

&n productie vtln blY.:cherm&nde producten: tlnti

g,tlffili cO.!lting' en hydrofuge::.

Wij werk&n op interMtionMI nivotlu ~.!Imen mot
meerdere onderzoebirrvtituten en unive~iteiten.

5ind: de oprichting door Piet Nuij: in 1985, richt
APP zich op de ontwikkeling V.!ln duurZ.!lme en

milieuvriendelijke be,cherming V.!ln tlrchitectoni

,che oppervltlkken tegen ongewerrvte vervuiling.

Onze producten zijn hot ror.:ulu..!It vtln ptlrtiCIJlier

onderzoek en worden ontwikkeld in on~ eîgon

Itlbortltorium.
APP ,treelt er"""r de p"oducter1 milieuvriendelijk te

p"oduceren en b'ologixh .!Ifbreekb&r te "'ten zijn.
APP producten wordenvoortllgewtlo!lrdeerd om hun

hogo mtlto VM effoctivittl'Ît en hot vi~1~
goUl,t lIlten Vtrl do bel-,.,ndelde oppervi.!lkken.

Bovendien blijft het oppervl.!lk dtlmpdoorl.!ltond!

Adiwiteiten:

APP All Remove i'g~peci.!lli~rd in het be,cher

men en ondorhouden vtln bouwoppervl.!lkken

togen ~chMlelijkegovolgen vM gr.!lffiti en tlndore

ongowen~tobeklMldingen.
APP All Remove i, dien:;tverlener en beoogt tltln

,preekpunt te zijn voor de prol~,ioneleeigel'\!l.!lrl
beheerder V.!ln gebouwen bij het ,choon houden

vM gev&b en vloeren.

Alle werken word&n door &igon gekwtllificoord

pe~oneel uitgovoerd, &n zijn ondorboowd mot
een gtlrtlntiecertific'!!tlt.

Duurztltlmheid ,Ultlt centr",,1 in onze reiniging:;.

&n blY.:cherming,technieken: ~toomreînigingon

&n pr&ventiove (biologi~che) blY.:cherming wor·

don toogeplY.:t m&t re,pect voor de .!Iuthenticiteit
V.!ln de m.!lteri.!llen.

D.!Inkzij on:; uniek concept 'Be.cherming en

Onderhoud' blijven bouwoppervltlkken Itlnger

,choon, en zijn ze oonvoudigor te reînig&n.

en onderhoudt
Bedrl.lfsgegevens
APP All Remove ~chermt

bouwoppervl"kken

APP i~ oon tooMengovend onlWikkel&u en levo
rl!lncier v!!ln 9o.'lvl!lnooerdo b~cnermendo C~·

ting~ on impregneringen voor ,ucn;tectoni~cho

oppervlekken.
De milieuvriendelijke ~chermende ~Y'temen

".!In APP zijn ~eer gere--.pecteerd in de ind<r.trie

vl!lnwege de doeltreffendheid en de mogelijkheid
om oppervlekken tegelijkertijd te be::cnermen eb
demp-open te I"ton, zood"r net vi:uele effect vM

de behendelde oppervl"kken ""n te ltl:ten.
Onze o/"temen ~chermen de oppervl"kken
".!In commerciële-, civiele engineering_, :port- en

infr":tructuur projecten, meer ook "!!ln kun:lob
joelen en erfgoed.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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BûG HEKWERK NV

Indu~trieterreinNoord 11 . Wllyenborg~trllllt 11

BE 2BOO Mechelen

Tel.: 015 20 24 00

Fex: 015 20 62 00

infoCbghekwerk.be • www.bghekwerk.be

39

,-/

I 1
De Belgi~cho merkt wordt beMdord venuit on~

vorkoopkentoor in Mechelen en do Nederlencbo
merkt venuit het hoofdkentoor in Bont. Hot ez::or
timent ven B&G omvel dreei· en ~chuilpoorten,

ge~·, dreedmet· en :;pijlenhekwerk en een uitge
breid p.!Ikkel ven eUlometi~ering:;. en elektroni.
~cho bevoiliging~componenten,

hoelte op iJoN locetie.

Ab ~pecieli~t op het gebied ven buitonboveili
ging weten we del e-Ike Iocelie uniek i:; en elke
locetie zijn eigen beveiliging:;ei:;en heeft. Bevei.
liging Beginl Buitenl Neem contecl meI B&G op
voor eon invont/l(i~etie ven do bevoiliging~be-

Budrijtsguguvons
B&G Hekwerk i.inde"lgelopen 5Oj~ruitgegroeid
101 een -.pe<:i"li.t op het gebied "tin hekwerk,
poorten en toegl!lng.controlezy.temen. B&G ont·
wikkelt, producoort, verkoopt en onderhoudt tij
delijke en permenonte producten op het gebied
".!!n terreinbeveiliging voor bedrijbleven en
overheden in Nederlend en België. Teven. e~por
leren wij onze producten l'\!Ie' dive,..e opdr"cht
gover. binnen meer ook buiten Europ/!l.

Op be.i. ven hot ri.icoprofiel ven de te beveiligen
lo~tie, welke in overleg met de bouwheer ol",ehi
teel wordt opgE-.leld, retlli.eert B&G Hekwerk
opl"...ingen die be.!tl"n Uil een combin"tie ""n
mocMni:che en elektroni:che meetrogelen. Vtm
.portveld tot di:tributiebedrijf, "!!ln k"ntoorptmd
tot gowmgeni., vtm rocroMtÎepl!lrk tot internet;
o""le h"ven: op iedere beveiliging_vr&lg heelt
B&G een entwoord.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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8 BEGETUBE
Kontichsesteonweg S3/SS

infoCbegetube.com. www.begetube.com

Fllx: 03 877 SS 75

BE 2630 Allrtsel"",.r

Tel.: 03 870 71 40

BEGETUBE NV
1

1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1
BedriJfsgogevons

I Begetube i, verdeler vtm kwtllitei~kun:n,tofbuizen, koppelingen, collectoren, r&dietor. I
henen en ellerlei toebehoren voor verwerming:r en ,eniUlire 'Y:;lernen.

1 1
Begotube werd opgericht in 1980 el~ dochteronderneming ven do Begomllc groep, die

I gtr.pocieli::cord wa:: in ~U1len buizen on con~tructilY.:, Oor~ronkelijkwa:: hot do bedoe- I
lin9 de kurrvt,\oibuizen te verdelen vie de Belgi,che g,oothtmdel" Ne een tijdje '\.!!'l1e

I Begetube echter met een zelf ontworpen 9"mm" kreenwerk en toebehoren, in ~men· I
werking met IVAR. V",n bij het begin 1"9 de n~ruk ,lork op vloerverwerming,:;y:;temen. ....::i~~,.

I Dit mMkt Bogotuoo Vl!lndll~ tot OOn wm do toonMngovendo :;y::toomlev,mmcier:; op ,--:~ . I
de S"lgi:;cne ml!lrkt. Op dit ogenblik nooit Begotube de exclu:;iviteit in do Benelux voor a,

I do kun:;t:;tofbuizen ven Friinki:cho in Duit:lllnd. Om oon compleet :y:toom to kunnen I
IlIlnbieden, bieden Begetube en IVllr wereldwijd een volledig progr"mm" ""n v"n kop-

I palingen, kr"nen, collectoren en "ndere toebehoren. I
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Builen VOOf" centrale verwarming, vloerverwar
ming of sanitair:
· PEX: hoogwMrdige kun~t:;to/bui~.

· Alpex: meerkoJgenbuizen.

Radiatorkranen:
· verkrijgb/l.!lr in therm~teli,che uitvoering 0/

met vlY.:le hendbediening. Om de Ihermo~t.,.

ti~che krenen te bedienen be,chikl Begetube
over drie ve"chillende redietorthermo~lelen:

Type 3000 . therm~teetkoppen, meI peroo
""Ii,eer~re eldekplee!. De Type 3000 color i,
leverbeer in zilver, chroom, zwe" en combinetie
ziNer/chroom.

· Type 4COO en 5000 - de elegente Ihermo,u.et·
kop

· Optim" . hel nievwe gemm" de'Oignkrenen.
Denkzij de g"'lroomlijnde vormgeving en de
onberi,pelijke ,,/werking pe,:;en de Oplime
krenen en lhermO~U.ten per/eet bij elke deco
retieve rec!ietor in elk interieur. De krenen zijn
~tendMrd verkrijgbMr in chroom en inox, op
""nvreeg ook in endere kle......en.

Inbouwdozen: elle inbouwdozen kunnen zowel
voor verwerming el~ voor ~niu.ire in~tellelia-::

gebruikt worden. Door de eenvoudige kop
pelingclechniek k"n dezel/de inbovwdoo, ven
meerdere bui,type:; en di"mete" voorzien wor·
den. Kummo/buizen, meerlegenbuizen en kope
ren buizen meI een diemeIer ven 12 mm lOl 20
mm kunnen op deze inbouwdozen Mngo~loten

worden.

· Wermgepeme vernikkelde collectoren voor
kleinere in~telletie::

· Toebehoren voor collecloren: e/:luitkrenen, op
hengbeugeb, koppelingen, ..

· Gemonteerde collectorgroepen voor vloer. en
wendverwerming

Een net ~y~leem op be~j~ ven U-lenen: De
lellen worden op oon regelmetige e/:lend to
gen de muur bev",tigd. Vervolge", wordl de
elpexbui, op de jui,te ehtend in deze k111en
vectgeklemd weerne hel geheel wordt be
plei~terd in 21&9en. Tu~n beide legen brengl
men een glezvezeldoek Mn om ~cheurvorming

in hel plei~terwerk legen te geen.
2. Een droog systeem op b"ûs v"n houten pil

ne/en: Deze penelen worden volgen:; een be
peeld petroon tegen een houten 0/ metelen
onder~truclUur ga-::chroe/d. In de coni::che
groeven ven de ~y~teemplelen plMI~t men
echtereenvolgen~ meu.len lemellen en de
elpex·duo bui,. Het geheel ken meleen wor·
den e/gewerkt met een droogbouwpl""l type
Fermecell olgelijkweerdig.

7. Droog ~ysteem: ~y::toom op blY.:i~ ven voor·
gevormde PS·pielen wMrin gegelveni~OOfde

~telen lemellen worden gopIMt~l. In deze Ie·
mellen wordl de elpe~ bui, geklemd en wordl
de volledige vloeroppervlekte e/gedekt meI
een meu.len eldekplee!. Deze pleet zorgt voor
een optimele wermteverdeling. Denkzij de go
ringe opbouwhoogte i~ dil ~y::teem uilermete
ge::chikl voor renovetieprojecten.

Collectoren:
· Collectoren zonder ingebouwde venlielen voor
~eniteir en verwerming

· Collectoren meI geïntegreerde regelkrenen
· Collectoren meI gejntegreerde thermo~leli·

,che krenen
· Collectoren meI topdebietmete"

Wandverwarming: Begetube heelt ook 2 wend
verwerming:;,y::temen in heer gemme:

Regelsystemen: Begelube hoeft ver~chillende

regeby::lemen wMrmoo men de wetertempere·
tuur ven vloer. ol wendverwerming ken regelen.
Bij de me",t eenvoudige regeby::lemen k"n de
wetertemperetuur enkel menueel worden inge
~Ield. Echter bij de combimix en de unimix rege·
lunit ken de wetertemperetuur zowel menuoei el~

eutometi~ch worden geregeld.
Ook bij de me",t uitgebreide pompgroep: de
multimix, hebl u de keuze. MeI deze I""t:;te
pompgroep kunnen ve"chillende elgi/""r-te
men volledig one/henkelijk ven elkMr en elk meI
hun ::pecifieke wetertemperelUur worden gero
geld.

Systeem met profielpielen: geprofileerde ;so
letieplMt uit PS voorzien wm voorgevormde
noppen w""rtu:;:;en de buizen worden vest·
geklemd. De noppenple"t ic &In de opper.
vl"kte voorzien v"n een pl"ctiekfolie w"",door
vocntindringing leng:; de bovenzijde wordt
tegongogMn. De pleten zijn voorzien vl!ln een
umd· en groofverbinding wMrdoor de pleten
onderling mot elkMr worden verbonden. De
nul1igo pl""10ppervl"kte ic 50 ~ 100 cm mot
een ;::ol"tiedikte v"n 1,5013 an.

2. Systeem meI cteelnetten: g"'9l!llwmi::oerde,
gl~do bouwctMlmetton die op de i::oletie
worden gOpIMt~!. Tu::~en de i~letielMg en
de bOO""'"tMlmel wordl een PE·/olie eenge·
brechl. De bui, wordl d.m.V. kun,t,tol klem·
men op de bovwctMlmetten bev",tigd.

3. Sy~teem met U-letten: Letten uit kun~I~lo/ met
oen Iengle ven 1 0/ 3 m die voorzien zijn ven
uil~peringen wMrin de vloerverwerming,bui~

",16 - 018 ken worden ve,tgeklemd.
De kun,t:;to/letten zijn voorzien ven een kleel.
,trip WMrmee ze op de onderliggende pi"".
liek/olie worden bevontigd.

4. Teckersy~leem: De buizen worden meI ~pecie·

Ie u.ckerklemmen op de bedrukte PE·/olie en
de onderliggende i,oletiele"'9 gefixeerd. De
PE-/olie ic voorzien ven een voorgedrukt r",,·

Ier zodet de jui,te legehtend eenvoudig ken
worden gere'.pectoord. De PE·/olie hoolt oen
lou.le breedte ven 1.2 m weerven 1 m werd
bedrukl. Zo bekomt u bij oon doorlopend rlY.:·
Ier e<J!ometi,ch een voldoende overlepping
ven de PE·/olie.

S. Isorol: Dit '"Y"eem b"'teet uit een 3 cm dikke,
opgerolde i~letieplMtdie lebriebmetig reed~

voorzien i~ ven oon re~terlolie. Hierdoor brengl
U met oon nendeling zowel de i~letie eb de
re,ter/olie een. De vloerverwerming*,ui, wordl
ook hier bev",tigd met teckerklemmen.

6. Noppenfolie: o/"teemplMI meI noppen die
vervMrdigd i~ uit een nerde kun~t~lol. De
nUl1ige plMtoppervlekte bedrMgI 1 mZ en
de pleten zijn onderling koppelbe"". UiterMrd
dient men bij dit o/"teem "eed, een onderlig.
gende i~lelielMg te voorzien.

Leveringsprogramma
Hot Begotuoo..gllmme omvet ondermeer:

Vloerverwarming: Begotube hooft 7 ver::chil
lende legcr-temen in het gemme weerbij :;leed:;
gebruik wordt gem""kt ven PEX ol ALPEX buizen
in combinetie meI een verdeler uil me-.:;ing.
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BETAFENCE

Iel BETAFENCE
Blokkestf!llll34b

BE 8550 Zwevegem

Tel.: 056 73 46 46

FeJ<: 056 73 4S 45

info.beneluJ<Cbetefence.com. www.betl.lfence.be
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Perimetllf"beveiligin 9
Af~luitingen kunnen tegemoet komen een uiteen·
lopende behoeften. AAn de hend ven de ~peci·

fieke ,ituetie, het verei,te veiligheid,niveeu en de
ri,icoel'\!lly::e ,telt BeUllence de m~t g",chikte
opl~,ingvoor.
Zo onder::choidt Betelenee 5 functioMliteiten :
• Afb"kenjng (gooIt Mn w&lr de gren~ ven het

terrein begint ol eindigt);
• Ontrltdjng (ontr&dende efre,teringen moeten

voorkomen det een gren,lijn wordt over,ehre·
den. Er i, een Iy::iek ob,tekel det duidelijk
mMkt d...t toeg... ng enkel i~ voorbehouden voor
bevoogde per~onen.);

• Vertr-'gjng (vertr ...gende ...lrlY.:teringen verhin·
deren toeg...ng weerdoor ze worden oo-chouwd
...b «veiligheidcopl~:;ingen». Deze producten
vertregen in ......nzienlijke m...te toegeng v...n on·
bevoogden.);

• Detectie, toegMgccontrole en "fxhrikking (de·
tectie I~ eon fycieke of virtuele b<!rrière die de
perimeter of toegeng xreent op ongewen,te
indringing.; Toeg...ngccontrole: toeg...ng tot de
,ite ol de onderneming wordt gecontroleerd
&In de h nd v n dr...eitrommel~. ~I"'gbomen,

poorten Toeg ng ven per::onen ken worden
toege,teen of ontzegd);

• Design (de ...bluiting i, het erchitectur... le ver·
lengctuk v...n het gOOouw)

Betelence levert producten onder de volgende
merkl'\!lmen:
Betelence; Nylofor; Securilor; Decolor; Bekefor;
Zenturo; Berolor; Pentenet; Fortinet; Ur,,,,,;
Ple~itor; Robu~te (dr&li· en ~chuilpoorten);Egidie
(~chuilpoorten); Speed lolding Geto~; DrMitrom
mel~ BT4 en BTS; Secure Pul~e; Bekeclip;
QuiJ<olid; Bekeh; Bekecport; Beke::ecure;
Tempolor; Motto; Razor Tepe

Leverlngsprogramma
Het eJ<perti,edomein ven Betefence i, hot beveili.
gen ven: Grenzen; Energie; Veiligheid; Infre,truc·
tuur; Record,; Waerde; Leefwijze.
Het e~::ortiment omvet: Peneelelre~tering~yz.

temen; Spijlenhekwerk; Gele~te. geknoopte of
gewoven efd .... t::y::tomen; Detocti~y::temen;

Toegengccontrole met dreei. en xhuifpoorten
(menueel ol geeutometi,eerd); Speed Folding
Gete,; Dreeitrommel,; Slegbomen; Remoo-ten
dige elre~teringon;Mobiele elrlY.:teringen; .

Betafenee • kwaliteit
Betelence invtr.:toert voortdurend in kweliteit,
en dit in elle fe::on ven het productieprooo,.
Ver,chillende certificeten (150 9001 ",) geren
deren det onze kienten "eed, zeker kunnen zijn
ven de hoogcte kweliteit ven de o/"temen die
Betelence levert. Onze drMi- en ::chuifpoorten
zijn CE gomerkeerd in overoen~temming met de
Europo::e wetgeving: CPR (Con~truction Product
Reguletion) - «Verordening Bouwprodueten»
(EU·SOS/Z011) en type get"'t volgen:; de voor·
,chriften ven de norm EN 13Z41.1 voor gebruik in
oen indu~triëleen commerciële omgeving.

Bet"lence ontwikkelt perimeteropl"",ingen die
'Peciliek zijn eengep.!l,t een elke beveiliging,be
hoefte, zoeb voor hoogbeveiligde omgevingen,
infre,tructuur· en tren,porUlpplicetie~, ~portin·

IrlY.:tructuur, nut,bedrijven en energiecentrele~,

indu::triële ~ito:: en openbere plee~n en gOOou·
wen. Elke project wordt behendeld met onze
volle toewijding, om een optimele veiligheid::op"
I=ing te kunnen bieden die i, geblY.:eerd op de
unieke veiligheid~verei~ten ven elke project.

Bedrl.lfsgegevens
Bot...fence is wereld ml!lrktleider in .../ra::terings
systemen, toegengscontrole en detocties~to-

men.

Bet...fence levert ook goillste dr"'~producten

voor diver~ industriële toep,,~ingen_

Bet"lence lelt meer dlln 1500 medewerke". De
onderneming heelt 8 productie\f~tigingen in 8
lenden met nMr noofdzetol in België. Verkoops
kMtoren zijn !Ictief in de hele wereld.

Bet"lence biedt oplossingen voor de perime
trisene beveiliging vM industriële On openbllre
gobouwon, gevoelige sit~ evenels priv!lto tui
nen, Illndbouweigendommen On veont'lpeb.
Door de jllren heen i, het bedrijf geëvolueerd Vlln

een I"brik",nt in omheiningen ""11' een leverIIn.
cie' Vtm TOUllllopl"",ingen Vlln Perimeter Bevei.
liging.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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GEBR. BODEGRAVEN BV

Po~tbu~ 1

NL 2420 AA NieuwkoopNL 2421 LZ Nieuwkoop

F8X: +31 (0)172571753

Atoomweg 2

Tel.: +31 (0)172 52 0110
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BudnJfsgogevons De ,t,,,tegie Vtm GB i, erop gericht om verder Slimme oplossingen...sterke mllterielen.

I Gebr. Bodeg,,,ven BV (GB) richt zich op de bouw. te groeien in de bouwwereld door een nog bre- Bij GB vinden P<'rtne" in de bouw "Itijd de ver· I
inc::h.rvtrie met verkoop, merketing, productie, der ":;""timenl ""n verbinding_mogelijkheden binding die zij zoeken. Met meer den 1.500 "ni·

I ontwikkeling en di:;tributie "!!ln verbindingen vM te kunnen Mnbieden. GB richt zich hierbij op kelen uit voorr"Ml leverbeer, i:; GB in :;tMl om I
met'll!ll en kun:;~tof. GB i:; eon voorMn:;teende de ""khMdel, gr~:;ie~. conceptievor"ncier:;, voor elke con:;tructie OOn p,,:;:;ende verbinding te

I lov,mmcier in de bouwwereld en levert dMkzij Mnnomer:;, "rchitecton en indu:;trieën in zowel leveren. Een compleet e:;~rtiment verdeeld over I
een ruime erv"ring. voor elk denk~re toep.,..,ing binnen_ "b buitenl"nd. Het effect v"n door· ~e, productgroepen:

I een p",:;ende verbinding. d"chte opl=ingen voor pr"kti,che problemen bou\Wer"nkering. ';pouwver"nkering. houtver. I
,Ul"t imme" met de kw"liteit v"n inlorm"tie v"n bindingen. tuinbe,I"9. klein ij~erw"ren en overige

I De k,echt ven de combjnetie. en nMr pertnor~ in de bouwwereld. Met kenni~. producten. DMrMe~t ken GB mMtwerk leveren I
Per~nlijk ~ekendoon vormt de b.,..i~ voor ~uc· vertrouwen verentwoordelijkhoid el~ bindende voor uw ~pocifieke oplo~zing.

I ClY.:vol ~menwerken met de gehele bouwwereld. lectoren. I

I Lovorlngsprogramma I
I GB-Bouwverankering I

I: I ------I 'o,ij~ok.". l.,~b." io S.od,imi, ""iok< , ••1~ I].-do..
i

I· GB·"odb".i1igiog . Voo, l.",,,",_,oo,.,,,i. I:
~... Roe-.1V",t 'Ul"I. ~ lijmen en ~pijkeren. ABOMA+KEBOMA goedgekeurd.

üjmpillten worden in de lintvoegen ingelijmd. Spijker·
plMt wordt boven op de dr"9ende wend Mngoorllcht.
Bev~tigen vlln de ~pijkerplMt klln met een hul~n"gel

ol ~pecillie regeln"gel met ver~onken kop. LeverbMr in

I: I~ IW.od.ok~,/lijmboowmoo"ol~.l,,~bwioS."',i. I~ IV."iok<bMd"MI. I:mir verzinkt ~tMI en Roe-.1V",t ,tMI.
. Metllien rendbeki~ting: de ideele beki~ting voor in het

werk ge~torte vloorcon~tructilY.:. Leverbllllr in vloor·
r.oogto:: tu~~en 15 cm en 35 cm. Leverbllllr in Send~imir

ver~inkt ~tMI.

~
. A~"'rtiment"nke".glY.:chiktvoor~owellijm."bmet:;el- I

11 ~ werk: lijmkoppel~trippen. dil"terende w"nd"nker~. pi". I
londveer"nke,.. en diI.!lUlti~nke,...

LeverbMr in Send~imir verzinkt ,Ul,,1 en Roe",v,,:n ,tMI.

I GB-Spouwankers I

~
5luitpl"ten - LeverbMr in Ver~inkt b"nd~\.!I,,1 in bulkver· la Pribpouw"nker. Univer:;eel toep.!l,blI"r voor gelijmde

11 ~ p.!Ikking. ~ en gemet:;elde buitengevel,. I

1

1. minim"le voegdikte binnengevel2.0 mm;
2. minim"le voegdikte buitengevel 3.0 mm;
3. ook ge,chikt voor vellingblokken V.loo.

I: ~ I/'I ",-,"~,..__., ':Elementenverenkering . l.overbllllr in Thermi~ch ver· lingblokken 10 mm minder.
~inkt ~tMI in bulkverpekking. Almetingen en modellen M.!IXim"le ~pouwm""t 190 +/. 15 mmo
in overleg.

UNI-L ~pouw"nker. Anker~ be,temd voor gemet~elde

con:;tructilY.:.
I M.!IXim"le~pouwm""t290+/·15mm. I

la
.Elementrubber·Toep~::enincombiMtiemetelement· G

:

,
'Ol"'V""ij9bM'~'6~8mmdik<'. ~ :UNI-prel"b ~pouw"nker. Toep.!l,blI"r voor prel"bbeton.

M"ten ol modellen prel"blInke" op ""nvr,,"9 lever
bMr. M.!IXim"le ~pouwm""t 180 +/.10 mmo

I: I~.I ''''p''''o. Voo, ooo,",,,i,,. 'oop",iog. V~"ijgbM' I~IUNI·CB 'P
oow

•
ok

". Spoow.ol" b~,~d ,oo, ~"m· I:in dikten v"n 2 mm tot 20 mmo ooton. Zonder voorboren recht~treok~ met behulp ven
de UNI pijp~leutel in de cellenooton drMien. Minimllie
verenkering~lengte in cellenbeton = 65 mm = volledige
drMdlengte. MlIximele ~pouwmMt 130 +/- 15 mmo

I: I'~~' I· ''''wigg.o. V= ,0i"".I. ~P";"9~ io d. boow. I~ I· UNI·,log'P
oow

•
ok

" moe ".gd'Md. SpoowMk." ,oo, I:Voor het ",ellen v"n 0.". kozijnen, vloeren. regelwerk en geboorde con~tructie~. Toogep.!l~t in combiMtie met
tegel,. GB·nylon pluggen. Pluggen eiloen gebruiken bij echter

III monUlge i::oletiemllteriMI. Md>limele ';pouwmMt 290
+/·15mm.

I I

I ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~ I
44 ~

I I



Gordinglez::on· Meximele houtmMt 100 x 250 mmo
Uitvoering: Sendzimir ~orzinkt en R~t~e~t~tMI,

Lichte blIlkdr"9er~. Grip"nker~ in di~eroe uitvoeringen.
Uitvoering: Sendzimir ~erzinkt.
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HL·hoek en zwere hooktlnker~ - Loverbeer in di~er::e

meten, in Sondzimir· en Thermi~ch ~orzinkt ~tMlI. Voor
hot dr"9<l'rl ~M zwerO kozijnen/elementen.

Kozijnhoeken (met ril) . Lo~erbeer in di~or~o meten, in
Sendzimir ~orzinkt ~teel en R~t~e~t~tMI,

Tuindeur~luiting met neu~ . G~chikt ~oor deurdikte
23·50 mm, Uitvooring: Geel goptl~::i~oord,

· Schui~en en grendeb· ruim a::::ortiment ~chui~en en
grendol~ le~orbMr. Uil~ooringon: Thermi~ch ~erzinkt,

Elektrolyti~ch~erzinkt en Geel gopll~::i~eord.

· Hebluiting mot pen . Uitvoering: Elektrolyti~ch ~or·

zinkt.

· Hengen· Ook le~erb&lr met punt en met bocht. Uit·
~oeringen: Thermi:;ch ~erzinkt, Elekvolyti:;ch ~erzinkt en
Geel geptl7.i~eerd.

· Grondg.endel met oploopplMl. Uitvoering: Geel ge·
pa::~i~eerd,

· Geregedeurhongon, werenhuiznengon. tu~~/m~tuk T
~oor geregedeuren. Uitvooring: Thormi~ch ~erzinkl.

· Krui~hengen . Te ~erkrijger1 in lichte er1 zwere uitvoe·
ring: Geel gep,,~i~eerd, Elektrolyti~ch~erzinkt en Gel.

~"n.

· Kozijn~telbeugel· Snel oen~oudig ~&""itlbel ~er~telbeer.

Direct wtltorpa::, corro~iebe~tendig, Voorkomt door·
zekken ~tIn puien. Wordt compleot indu~ief ~Iotbouten

goleverd, Lo~erbMr in Thermi~ch ~orzinkt en Verzinkt
btlnd~tMI,

GB Tuinbeslag

Dienstverlening
Snelheid in Service.

De toegevoegde w&lrde ~"n GB begint bij de inlorm"tie neer de m"rkt: een
o~erzichtelijk levering:;progremme met "lle productgroeper1, Bouwoplo~:;in·

gon ~oor do Mlnnemer, GB·Techniek voor do erchitoct on con~tructeur en
di~o~o productfolder~. Te~en~ kun non onzo pllrtner~ rekenen op oen uit·
gobreide tochni:;che onder~teuning zowel telefoni~ch 1I1~ op de bouwpIMl~.

D""rnM~t levert GB uit ~oorr&ld vi" de ~"kh"ndel,gro~~ier~en conceptieve·
rencier~ in Nederl"nd en W~t·Europe.

hout·

Lichto b"lkdr"gor~ . Tru~~clip horizonUl,,1 en ~ertiCllel,

Meximele houtbreedte 75 mmo
Uitvoering: Sendzimir ~orzinkt ~teel,

Re~eeldr"9or met ~trip, . Meximele houtmMlt
75 x 200 mmo Uitvooring: Sendzimir ~orzinkl.

Blllkdr"9er~ mot Illngoen korte lipen zonder lip. GB5·LL
en GBS·KL en GB5·ZL - MdX;mllle noutmMt 100 x
250 mm, Bov~tiging=iddelen in rugpleet zij~leugel~

en bo~onlipeenbrengen ~oor optimMI gobruik, Uitvoo·
ring: Sendzimir ~orzinkt.

Belkdr"9or~ dubbel.GBS·DB . Md>limele houtmeet
100 x 250 mm, Be~~tiging~middelen in rugplMlt zij·
~Ieugel~ en bo~enlip Mnbrengon ~oor optimeel ge
bruik,
Uitvoering: Sendzimir ~erzinkt.

Lichte blIlkdr"9er~ . Regeldreger~. m"xim"le
breedte 63 mmo Uitvoering: Sendzimir ~erzinkl.

Rllvoeldr"9er zw&u . ~tl!lndMrd leverbMr vOO( een
maximIlle ooutmMt 100;( 230 mmo Andere noutmllten
op MnvrMg lever~llr, Uitvoering: Sendzimir verzinkt.

UNI·boor~poUWMker met houtdreed. SpouwMke~

voor geboordo con~tructie::, Eveneen~ toe90~~t in
combinetie mot GB-nylon krM9pluggen. MlIximllle
~pouwmMt 290 +/- 15 mm,

UNI·FLEX-plug voor een ~trekke en ~nelle oovontiging
ven Mrde en zecnte i~llItiemllterilllen;~torke verbin·
ding en beooud ven i::ollltÎewMrde. HoogwMrdig
kun~t~tof in combinetie met kWl!lliteit~productUni·~I"'g·

~pouwl!lnker,

D"kverMkeringen F·"nker . Ter ~erenkering ~en muur·
pl"ton op ~Ioeren. Lovorbller ~oor houtbroodto 71 en
75mm. Uitvooring: Thermi~ch ~erzinkt ~tMlI.

Kopgovelenker met houtdrl!l~. Voor goooordo con·
~tructie~, Toe~z::on in combinetiemet GB-nylon krMg·
pluggen. Ml!lximllle ~pouwmMt 140 +1· 10 mmo

GB-Houtverbindingen
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GB·techniek.

Interacties tussen stoffen
Sactllndheid tegan corroûe: "In"nkelijk Vtln de

gekozen kw"liteit. In net boek "GB·techniek"

wordt de b"'t"ndheid in jaren, v"n !!llie materi.,.
!en, per milieu gogoven,

Mndboek "GB·tecMiek'.
Uitgebreide document!ltie v"n vollodige pro

grtlmm" Vtln 1500 producten en beproeving,·
rtlpporten op ""nvrtl~, teven~ vitl internet.

Rekenw,"rde: v"n de mee,te producten zijn k.,.
rlIkteri~tieke ~torktemeotwMrden. v!!ln oMfhlln
kelijke irr.tentie~. bekend en bo::chrevon in not
boek "GB·teenniek' on op www.gb.nl.

Verdere documentatie
Relerentie~

Adr",~volgen, opgtlve ijzerwtlrengroothtlndel
en I"briktlnt. Zie ook www.gb.nl.

Prestaties bij brand
Gedrllg bij brand: ingepakt zijn de ,t"len produc·

ten 90 minuten brendb~tendig,

Economische, commercleöle randvoor.
waarden
Prijzen: volgen:; n"ndel en I"brik!!lnt.
Levoringsvoorwaarden: verkoopvoorwMrden vlln

Fedorlltie ven MetMI· en Electrotocnni::cno In-
~t!!lntie (FME-Noderl!!lnd).

Levering: vitl de ijzerwtlrengrootn"ndol.
Leveringctijd: St!lnd""rd uit voorr""d Vtln de htln

del oll"briktlnt. niet',Ulndtltlrd in overleg.
Levoringsgebjed: binnen· en buitenlllnd,
Tochnjsche ~orvice: v!!lnuit do IlIbriek en in not

Oeschlktheld voor gebruik
Toepll~ûng~gebjed:

Verankering Vtln de -:;amen,tellende delen Vtln
o:;pouwmuren ind""iel kozijnen, vloer. en bin
nenwendMrr.luitingon, ~tootvoegkoppeling

zonder verUInden, ver!!lnkeringen voor muur·
pl!!lten en gordingen in woning· en ulilitoit:;·
bouw, nieuwbouw en renovtltie.

Toepll~ûng. economisch: ver"nkeren in verlijmde
con"ructi", en mont!lge Vtln gordingen werken
lIrbeid· en mllteriMIbe-.p!!lrend t.o,v. tr!!lditio
nele metneden. jui~te !!llmotingon gobruiken

lIl~mode GB grip-lInkerMgob on/ol GB·'preid·
pluggen.

Toepll~ûng~voorschriften: voldoet ""n Bouw.
be,luit, TGB', Steen en Hout, voo,"chrihen
vlln Centrum Hout + VHC, Zie ook hendboek

Randvoorwaarden, eisen In verband met
opbouw
Verwerking",oor,chrilten worden gegeven in net
boek "GB·tochniek' en voldoen Mn do lendelijke
voor::cnrilten en ricntlijnen,

I

I

I

I

I

I

......................................................................1.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Mechanische prestaties
ProductsIerkte: Belll~ting lIfhenkelijk ven bove::

tiging:;metnoden en verder volgen, normen en
voorxfvilten.

· PI"londMrr.luitingen: W"nd"nker dil!!lterend.
Gip",eertlnker
Stootvoegkoppelingen: Lijmkoppel~tri p
Dilllt!!ltieenker. glij!!lnker
Muur!!lnker~: MuurplMUlnker met nMk ol plMt
centri,ch ol
excentri,ch

Lijmmuurpl""Ulnker, Volgpl""t
Vloerkoppeling: kllMlIlplMtenker
Houtvorbindingon
· DlIken en vloeren: B!!llkdr~or GBS·LL. GBS·KL

en GBS-ZL
Rtlveeldr~er zwtltlr, Rtlveeldr~er z. ,trip en

F."nker
Liente con~truetie::: R!!lvoeldrllger met ~trip

Bove,tiging~middelenvoor houtverbindingon
· Hout/nout: Grip'!!lnkerMgel 32 x 3.8. AnkerM'

gel 60 x 3.8
· Steen/nout: Spreidplug SLM 8N/95 (k!!lntpl!!lnk

d = 40)
Beton en k!!llkz!!lnd~toon:Spreidplug SLM 8N/SS
Z1·kli~j~Mgel40 x 4,5 (gon!!lrd)

Vorm, afmetingen, gewicht
Vonn: Zie ill""tr"ti",.
Afmetingen: Zie Ulbel 1. Alwijkende mtlten en/ol
modellen mogelijk.

Materiaal: zie tabel 1: Ankers met toepassings.
wijze.
A2: R~tv",t ,Ultll AISI-304 Werbtoflnr. 1.4301
A4: Roo::tv!!l,t ~tMI AISI-316 Werbtoffrv. 1,4401

SpouwMke~

Met~elen: UNI·L; Prik
· üjmen: PRIK
· Boren: UNI·boor (houtdr,,&d), UNI-~Ieg (~1"9'

drtltld)

Hou~keletbouw:UNI·boor (houtdr,,&d)

Klemringon: LIPCLIP met vochUlfvoer, UNI·c1ip.
BONI·S en Kombiclip
Mont~ohulp~tukken: UNI'pijp~leutel (UNI·
000,)
UNI-~I~pijp (UNI-~I~)

Indr""ihulp:nuk (kozijn"nker)
Pluggen: GB Krll~plug 6 x 40· UNI·Flexplug

KozijMnker~

Met~olen: KozijMnker met nMk en houtdrMd
Mon~e:Hoek 40 x 60 150 x 90 140 x 100 190
x 90 ook met ril, kozijn~telbeugel, he.!IVY Io&d
Lijmen: Lijmkozijn"nker; Wtlndtmker ,Ulr

Hulpmateriaal: leuninganker - randbekisting:;anker
Bouwverenkering
· MuurMn~luilingon: W!!lndenker dikoJterend

W"ndtlnker ,Ulr

Lijmbouwmuur"nker dil"terend en ,t"r

Algomono Intrinsieko kenmerken
Semen~tolling:

ver~chillende~tMdMrdmodellenen kWlllitoiten
voor diver~e toepll::::ingen.

Types:
· te onder~cheiden ntlo!lr toep",oing:

Korte beschrijving

GB.bouwver"nkering voor zowel gemeloelde "I~

gelijmde voegen. Voor ver.!lnkeren vtln ,pouw.

con~tructi~. ~tootvoegonen kozijnen in buiten
en binnenmuren en hot vefl!lnkeren vlm d",kcOrl

~tructie::. WMr mogelijk zijn de GB-producten
voorzien V.!In hel merk GB.
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BOZARC ALUMINIUM

Boom~esteenweg41/2

BE 2630 Allrtsel ......r

Tel.: 03 455 90 67

Fex: 03 454 66 38

infoCboz!lrc.be • WWW.bOZllrc.be

BOzArc@
Aluminium overkappingen

.1.
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Bedrl.lfsgegevens
BOzARC isdéexpert in de productie en plMlsing
".!In "Iuminium overk"ppingen. VIlnuit A",toelellr
wordt de gllnoe Benelux voorzien V/ln Cllrport"

te",,::overkeppingen, fiet::ensUlllingen, roke,,·
ruimten"

Voor de verdeling ven de gepetentoerde overkllp

pingon btY.:chikt BOzARC over een netwerk vM

zorgvuldig ge--.eleeteerde verdee-Ipunten.

De ~,i, voor deze lichte, luchtige overkeppin.
gon wordt govormd door een elegl!lnt 90009911

Illuminium freme en oen dllk in me::::ief polyCll'·
boMet. PolyCllrbonMI is een onbroek~llrkunst
stol. Elke SOzARC overkepping k"n vrijst!l"nd ol
tegen de hui:;gevel ".!In jouw woning gebouwd
worden.

De kri~tllihelderedllkbedekking noom goon licht

weg voor uw rllmen vlln de woonklImer of keu·
ken. Indien u ~cl\!lduw wenct, klln U kiezen voor

de oplllli witte dllkbedekking_

WlIrmtowering wordt gecreëerd door gebruik te

mllkon vlln de fumé dllkbedekking. De ver~chil

lende ~oorten dllkbedekking zijn lillen uv·bo::ton·
dig en 250 mtltll cterker dtln gl.,...

De BOzARC overktlppingen zijn cteed~ voorzien

vlln dtlkgoten voor de wlltertlfvoor, welke moonUlI

doorheen de eigen ~tounptllengebeurt.

Teven~ hooft u de keuze uit 1I11e RAL kleuren voor
uw BOzARC overktlpping.

Alle BOzARC overktlppingen worden geprodu·

ceerd en gepllJ,!ltet volgene de geldende CE nor·

meringen.
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Leveringsprogramma
• BOzARC overkllppingen voor terrllzcen,

terr.,..overktlppingen combineren het beete Vtln

twee werelden: ze bieden beccherming tegen

regen en wind én ze gtlrtlnderen een echt bui.

tengovoel.

• BOzARC ClIrport~ bieden be~cherming tegen

gure woor::om~umdigheden, lIfvllllende billde-
ren, _

• BOzARC lietoen~ttlilingen zijn de idetlle mtl

nier om de lietcen vtln reizigerc of werknemer~

droog te houden on ze in perfecte ~tMt te hou
d.,

• BOzARC overdekte inkomhtll, luifeb, .... Hore
ClIztlken en bedrijven met een cr.owroom heb
ben b&lt bij een overdekte inkomhtll.

• BOzARC overktlppingen voor ~peelpltltltoen .
Een overkllpping op eon ~peelpIMt~ biedt een

functionele meerwMrde, mMr ook oen or-the

ti~che.

• BOzARC overktlppingen voor roker:;ruimte

·
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~gerhout

HVBALANS+
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BURGERHOUT BV

Dr. AF. Philip~weg 41

NL 9400 AB Assen

Tel.: +31 (0)592 34 30 43

Fllx: +31 (0)592 34 08 25

infoCburgerhout.nl • www.burgcrhout.nl
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M&G Group
De M&G Group i~ merktleider op hel gebied Vlln
ontwikkeling en febrictlge Vlln rookgll~fvoer,

luchttoevoer en luchtdi~tributie. De ectiviteiton
vlln de groep zijn gebe::oord op R&D, innovetie
en op mMt gomMkt oplo::::ingen voor kienten
over de hele wereld.

AI~ p.!Irtner vlln voorllllm\.!l.!lnde ketelfllbrikllnten
drtlgen de bedrijven binnen de M&G Group bij
Mn oen ko~tenelficiënte menier vM het oploo·
~n ven vretlg~tukken over rookgll~pl=ingen

in en om de cv·keteL Een compleelll~~orliment

Vlln eluminium, r""'"tve~t ~t&ll, en kun~t"of (PP)
producten i~ ontwikkeld door hoogopgeleide
ingenieu,," en worden geproduceerd binnen de
moderne productielOClltilY.: ven de M&G Group.

vlln een beregening~in~telletiewordt ve~tge~teld
ol uitmondingen bij ve,,"chillende windrichtingen
vrij blijven ven regenin~leg. En in een ~pociele

vrie~emer met temporllturen onder 20'C wor·
den uitmondingen ontwikkeld die ook in de prllk·
tijk vrij blijven vlln ij~vorming.

KrlKhtige oplo$$Îngen
Burgerhout be-.chikt over unieke ~tfeciliteiten,

Met behulp ven ver~chillende te~tmethoden ken
bijvoorbeeld voor elke ketel een rookgll~fvoer

'op mMt' worden ontworpen. In oen Muwkeurig
geijkte windtunnel wordt de recircuilitie ven ver·
brending:;lucht in de luchttoevoer ve~tge~teld,

Ook drukver~chillen onder ver~chillendewindin·
vebhoeken en windkrechten kunnen eXlIct wor·
den gemeten, eveneb de woor~tend vlln rook·
gll~efvoer' en luchttoevoerzy~temen,Met behulp

nMr merkten in Europe, Burgerhout i~ ~pocillli~t

in ~y:;temen voor rookge~lvoer en ventiletie en
i~ bijvoorbeeld ook een vertrouwd leverllncier
ven vorm~tukken uit plellbt!lel, kun~btof en
1I1uminium, CNC'go::tuurde mllchinor. bewerken
ver~chillende mlltorielen tot functionele, frMie
behuizingen voor elektroni~che ~y:;tomen, ver·
wllrming:lt"","tellen en OOle", Zelf:; kun~t"of

producten worden in eigen hui~ verveerdigd,
Burgerhout be-.chikt onder meer over geeven.
ceerde ::puitgietmechinlY.: die met uitor~te preei·
~ie kun~t~tof elementen vervMrdigen,

Bedrijfsgegevens
Bu'gerhoot m,,"kt deel uit Vlln de intern"tion"le
M&G Group, met eli ve,tigingen wereldwijd.

Meer dan tienduizend producten
Mot ::pecillle, vMk zeil ontwikkelde mllchino::
bewerkt Burgerhout metorielen tot producten
Vlln topkwllliteit, De vrMg l'\!Ier de kWllliteie·
producten ven Burgerhout grooit dlln ook ~nel.

Vlinuit de ultremoderne productielliciliteiten
vinden moor dM tienduizend vor~chillende pro
ducten in eluminium, RVS of kumt~tol hun weg

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

Gegarandeerde kwa~teÎt

Burgarhout, 111 ruim twee deceMÎtI in het bezit
wm een ISO 9001 certificering, combineert krllch·
ligo opl"",ingen op "Uc fronten meI uitmuntende
kWlllileit_ NtltI,\ GA en KOMO voert Bu'gerhOUl

óók CE op "lle rook9t1~fvoerproducten, indu
:iel kun:t:tof. Klenttovredenheid::ondorzoeken
bevontigen jMrlijb dllt de Burgeroout·oplo~in·

gen voldoen Mn de hoog:!e verwllcntingon. De
gemotiveerde en de-.kundigc medewerker-. heb

ben kw"lileil hoog in nel vtltlndel :U1t1n.

........................................................................................................................................................................................1.
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CEhlBRIT
Building BIIUer Days

CEMBRIT NV/SA

Kontichsesteenweg SO

BE 2630 A!I,t:::elllllr

Tel: 03 292 30 15

F",x : 03 294 48 70

infoCcembrit.be www.cembrit.be
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Cetris cementgebonden houtvezelplaat· com·
bineert de ~terkteVM cement met de flexibiliteit
ven hout. Hierdoor kunnen de pleten toegepe,t
worden W&lr tegelijkertijd vochtbe,tendigheid,
brend· en geluidwerendheid, ,terkte en weer,be·
,tendigheid gewMgd worden: in de gevelbouw.
elementbouw, hou~keletbouw..

Cembrit PB . lichte, met gle,vli="eef~1 ver·
,terkte bouwplMt op b",i, v"n cement, met een
hoge h"rdheid en vochtwee"\.!Ind. De ,,/geronde
leng,k!!lnten met exdu~ieve EdgeTech'" technolo·
gie die toolMt om de ~chroovendicht bij de rend
Mn te brengen zonder deze te breken. en Mden
uit te vlekken zonder niveeuve"chillen. Cembrit
PS i, de ideele ,teunpleet in buitentoep""ingen,
zoeb ,ierplei,ter, lijmen ven ,teen,trip:; of keremi.
,che tegel~. Gor.chikt !!ll~ becking boerd in voch·
tige ruimten voor het recht~treok~ Mnbrengen
vM keremi~che tegeb eb decoretieve e/werking.
SemengE-.teld uit Portl"nd cement, gr"nul"ten,
en gl",vliE-. bew"peningcweebel, en volledig
recydeerb&lr. 15·j&lr beperkte g"rentie op bui·
tentoep,~mingen, en 3O-jMr beperkte gerMtie
op binnentoep!!l,:;ingen.

BOUWPLATEN
MultiflH"ce functionele bouwplaat· voor lichte
w"nden en ple/ond, die be,\end moeten zijn
tegen uitzonderlijk gebruik. Ze zijn gemeekt ven
cement en k"lk, ve"terkt met ,ped&ll ge~lec.

teerde vezeb. Ze zijn oo,umd tegen gebr .... k
onder Zw!!lre om~umdighoden, eenvoudig te
~childeren of ef te werken, mekkelijk in onder·
houd en eenvoudig ,choon te meken. Geluid"b·
",rberend, brendvertr"gend, en rot· en ,chim.
melbE-.tendig.

DAK
Dolmen . i~ een g!!lmm!!l hoogwMrdige leien met
gled oppervlek en rechte boorden. VerkrijgbMr
in diver::o /orm!!lten die tooieten om !!lIIe d!!lkty·
po:; te bedekken. Denkzij hun piekfijne "fwerking
geven deze leien een meerwMrde Mn zowel
moderne el, klec:;ieke woningen. Dolmen leien
worden geproduceerd volgen:: de hoog,te Euro
po:;e normen en zijn licht ven gewicht. gemekke
lijk te henteren en te in::telleren, duurzMm

SraVlln leien. zijn bijne niet te onder"heiden ven
netuurlijke Iei,teen. Het &Intrekkelijke gE-.truct<.>·
reerde oppervlllk en de gebroken rMden mllken
het eon idellie oplo::::ing voor :;itu!!ltie, wMr een
lrllditionele uimr!!lling belMgrijk i~. Brllvlln leien
zijn licht v"n gewicht, gem"kkelijk te Mnteren en
te in::t"lleren, dwrze.!lm en een economi,ch "Iter·
netief voor n"lUurlijke d"kbedekking l

HilI'CIieplank . gove~bokleding die de MlUurlijke
,choonheid v"n ho<Jl combineert met de duur.
zeemheid v"n de nieuw,te generetie vezelce
ment. De pl"nken kunnen horizon\.!l"I, vertic&ll
of licht gebogen geïn~Ullleerdworden en bieden
hierdoor een grote m!!lte vM vrijheid vM ont·
werp. H!!lrdiePIMk'" Ceder heeft een brede r!!lnge
&In pl"nktexturen.

Cemfort B65 vezelooment golfpl!!llOn - voor een
breed ~C'llll Mn toop!!l,~ingen : "9r!!lri~he gebou
wen, bedrijbcomplexen, woningbouw. Het ec",,·
timent eccO'Woire, m""kt de gol/pleten veelzijdig
inzetbe.!lr Cembrit golfpl"ten zijn zeer "erk en
duurzMm, wllter!!lfutotend en vochtbe::tendig.
lichtgewicht, eenvoudig en ~elte monteren en
voorlIl onderhoud~!!lrm.

Construction . onbeMndeld vezelcement met
de ve~chijning v!!ln ruw vezelcement. Con~truc·

tion wordt gekenmerkt door zijn robw~theid en
eerwoud in verwerking. Het meteri&ll i, uitermete
goed bE-.t"nd tegen "lierlei weer",m,t"ndighe
den.

COlier . klec:;iek grijze vezelcement gevelp.!lne
len voorzien vM eon dekkende lIcrylco!!lting op
w!!lterb~i~met een zijdemlltto gllln::. Bor.chikbellr
in 26 expre::~ieve kleuren.

GEVELPLATEN

Patina . door-en·door gekleurde n"lUurgevel.
pleten met de uit,tr"ling ven beton, m""r met
licht gewicht. Het oppervl!!lk i~ vl!!lk gor.chuurd
en gehydro/oboord. Be::chikbMr in 11 verfijnde
kleuren.

Tren~p.!Irent . door·en·door gekleurde vezelce
mentplMt. De ,emi_tr"no:;p"r"nte coeting geeft
de plMt een kl!!l::::ieke expror.:;ie, met!!luthentioke
diepte in de kleuren. LeverbMr in 7 kleuren.

Leveringsprogramma

Solid· door·en·door gekleurd gevelpeneel met
dekkende ecrylcoeting in n"lUurlijke kleuren met
een inten~ glen::.
In de m~:;.e gekleurde b~i~pIMt met een
ondoorzichtige coeting met eon giM! en duur
ZMm oppervlek. Verkrijgbeer in 16 Mtuurlijke.
meer inten,e kleuren.

Bedrl.lfsgegevens
CembrÎt is één vl!ln Europ""s voorMnsUlende

ontwikkel"ll" en Illbrikllnten Vtm vezelcement·
producten voor dllk, gevel en interieur. Deze

vezelcementprodueten behoren tol de ecologi
::ene bouwm!lterillien en worden toegepllst in

vrijwel /lIla soorten gebouwen: wm woonhuizen,

"'ppertementencomplexen en openbllre gOOou
wen tot &In v"k!lntiewoningen, m",negfn, ,1"llen
en industriële gebouwen. Zowel nieuwbouw ...b

renovlltie. Cembrit neemt een leidende rol in de
ontwikkeling vl!ln de vezelcement producten sec

tor en breidt het ",=rtiment, klentenonderstou·
ning en diensten uit op oen continue ~zi,. Met
meer dlln 1200 medewerker, telt het moederbe
drijf, Cemb,;t Holding AlS, heel w"t dochteron·
dernemingen in 1S EuropE-.e I"nden.
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COMPANERO

Industrieweg 10 c

NL 3606 AS Mll!lrssen

PB 43030 . NL 3540 AA Utrecht

Tel.:+31 (0)624700996

infocompllnero.n • www.compllnero.nl

-
companero
'OOC a " n loop, '","uc1u.'

PRODUCTENREGISTtR

Balkons, prefabsyslemen beton 237)A12

Beki&ling>malenee~ slemp~sl&1Utlen IB2dJ

Bekislingsmal..neel sllucn!wgevend IB2dl

GiJn

Bekisnngsmal"lIeel syst..m..n IB2dl

Loopvloeren. systemen, Jlg., Jntislip 1237)A.lIJSI

.1.
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Budrijtsguguvons
ComP<'nero'" i, ,pecillli,t in loopvl,btructwr,
ofwel llnti,~p,tructuur in prelllb beton elementen
zo"b gll!erijpillten, boroo:n1n, trllppen, b"lkon~ en
diver-.o llndere beloopbllre botonnen elementen.

~fab beton elementen:
galerijplaten, bordessen, trappen en balkons
Prelllb beton elementen worden gem&lkt in
Illbrieken erJol bodrijfuhllilen en dllllrM gotrlln~·

portoerd Mllr do betrellondo bouwplllllt~. Dezo
boton elementen wordon gomMkt mot behulp
Vlln houten, ",,,Ien ol kun,t,tol m"llen.

Innovatief:
een dunne mat om in de mal te plakken
Door gobruik to mllken vlln een nieuwo tochniek.
kunnen wij een dunne ~tructuurmllt (ongoveer
2 mm) leveren v"n 2 ol 3 meter breod op de rol
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(,t"ndMrd lengte SO meter). De m"t met linnen

"chterk"nt i~ eenvoudig te pl"kken in houten,
~tllien ol kurot~tofmllilen. De milt i~ bekend bij
de Balgi::cho on Nedorlllnd~o prelllb botonver·
werkendo bodrijvon, die go::pecillli~rd zijn in
g"lerijpl"ten, borde,oen, tr"ppen en b"lkon~.

Loopvlakstru ctu ren
GIAN'" loopvlllbtructuur . de innovlltieve ~truc·

tuurmIlt Vlln Compllnero". Bij do Belgi~cho on
Noderlllnd::o prelllb betonbodrijven zijn deze
,tructuurm"tten bekend.

Momenteel zijn er de volgende ,tructuren:
GIAN'" 1 groot: ruit (3S x 14 mm) 2 en 3 meter

breed;
GIAN'" 2: zllnd~trMI~tructuur 2 en 3 meter
breed;

GIAN~ 2S: vierkent met ztlnd~trtltll~tructuur

(12 x 12 mm) 2 en 3 meter breed;
GIAN* 3 rib: ho.'lVY duty ~tructuur (35 mm)
1,25 meter breed;
GIAN" 4 : ~toensl"'g 2 meter brood;
GIAN" 5 pllrv: kleine pir"midelbo12 meter
breed;
GIAN" 6: gedrukt geweven (9 x 2,5 mm)

2 en 3 meter breed;
GIAN" 7: noppen met zendstrMbtructuur
(29 mm) 2 meter breed;
GIAN" 8: rib met ztlnd,tr&ll:tructuur (20 mm)
2 meter breed;
GIAN" 9: "chtkent ltlnebtr&lbtructuur,
2 meter breed;
GIAN" 10: gemettoord gled, tbv interieur toe

pe~ingen 2 en 3 metor breed;

ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~



CONTESSE

CONTESSE NV

Tulpen~trll"'t8

BE 9810 Eke N!lz!lreth

Tel.: 09 222 3S 25

Fax: 09 222 32 25

infoCcontes:;e-f1oor~.com• www.conte:o:oe-f1oor.:.com
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Niet met Contow.:e ElI~Grip. Bovendien i~ de
plMt~inggoedkoper en koot ze minder tijd.
E,,~rip i~ duurz""m en wtlterbe~tendig.

3 Cantesse EasyGrip
Een gem"kkelijk te in~t!lllerenvloer
Met het vernieuwende Etl:;yGrip ~topt u elke
ruimte op k"ntoor 0/ thui~ met gem"k in een
nieuw kleedje. Op I!lmper oon d"9 tijd bedekt
u mooiteloo~ uW huidige vloer met een prllchti
go nieuwe vloor met een houten of ~tenen look.
E,,~rip kunt u gewoon boven op uw oude vloer.
bedekking pIM~en. Zijn de oneffenheden op het
oppervl"k niet hoger d"n Z mm? D"n hoeft u de
ondergrond zelb niet voor te bereiden.
Onze gepl!ltenteerde GRIP·STRIPTECHNOLO·
GIE doet (bijM) I!ll het werk voor u: gowoon de
E,,~rip.ptlnelenneerleggen en de overl"ppen.
de Grip·Strip:; tltln elkl!ltlr vtl:;tmtlken vobtMt.
U beve~tigt de p"nelen Mn elkl!ltlr, niet ""n uw
vloer. Vervelende klee/middelen hebt u du~ niet
nodig.
Om de penelen op mMt te ~nijden, hoe/t u I!llieen
mMr even een inkerving te ml!lken en de p"nelen
100 te klikken.
Veel voorbereiding:;tijd ZOtlI~ bij tr&ditionele
LVT·vloeren?

4 Contesse Proline
StMt voor gomoed~ru~t en ~tllbiliteit

Proline i~ met zijn dikte vl!ln 3 mm en zijn ge·
bruibklll~~e 33/42 de duurzl!lme oplo~~ing voor
commerciële projecten.
Door de dikte Vtln het product, dtlt met een pro·
/~:;ioneel verlijming~y:;teem wordt geïn~t"lleerd,

i~ het telegrl!lfi~che effect bij de ondervloer klei
ner den bij endere LVI· producten die worden
verlijmd.
Proline i~ verkrijgbMr in ""tuurlijke hout· en
~teenp"tronendie P"""'" bij UIl Vtln inrichting:;.
~tijlen.

2 Contesse locking
E.,..yLock ~""'t voor een tijdloze ",lectie Vtln ~tijl

volle hout· en ~teenP<'tronen.

In de vijl collectie~ vindt u ongetwijfeld een pro
duct met de 'look end /001' die perfect Mn~luit bij
het interieur dl!lt u voor ogon hebt.
En d"n hebben we het nog niet over het irrvt"ll.,.
tiegeml!lk en de techni~che voordelen v"n onze
producten ger..,d.
E~yLock wordt gemMkt ven 100 % zuiver vinyl
wMrin weekml!lker~ worden gebruikt die geen
/tl!llllten bevl!ltten. Bovl!lt geen gorecydeerd ml!lto
riMi. Alle be~Ulnddelen zijn conform de EU·nor·
men.
E.,..ylock i~ niet I!llieen w"terdicht, de vloeren Vtln
doze reek~ voelen ook wllrm Mn en dempen go
luiden. Denkzij het Mn~luit~y~teem hebt u geen
lijm of ZwMr geroocbcr..,p nodig.
De irr.Ullll!ltie verloop ~nel, ~choon en voordelig.
E.,..ylock i~ duurZMm en hygiëni"h, wMrdoor
het g~chikt i~ voor gebruik in zowel ret"'!, ktlnto
ren, horecl!l, recrel!ltie en woningen.

Storkor: Gene::i~ i~ ~terker den I!lndere typ~ vinyl·
vloeren, nog performtlnter tegen wtlter, temper.,.
tuur~chommelingenen vochtigheid
Lichter: Zwtltlr "tltlt niet tlltijd voor ~terk en duur.
ZMm. Door do geplltentoorde I~ocore technolo
gie i~ Gene~i~ zowel licht lIb ~terk.

Stil/or: Voor zowel de werk· lIb de leefomgoving
~treven we ntltlr een hoog:;""'nd geluid~comfort.

Gen~i~ biedt dit tltlngentlme comfort d"nkzij de
geïntegreerde geluid:;"b",rberende onderl,,"9'
Hygienjsch: Genesis vinylvlooren zijn volledig UI
trllfre::h ~I!lled. Hierdoor is het onmogelijk dl!lt er
bl!lcteriën, mijten, mealdl!luw of zwl!lmmen in de
vloer binnendringen.
Mtlkkelijker irr.Ullleerb""r: Door de geïntegreer·
de ondervloer, de lichtere en ~terkere pltlnken
wordt het instllileren vl!ln Genesis nog gemllkke
lijker.

u bij Ge"","i~ op veel

Bedrl.lfsgegevens
Cont""~e NV i~ een jong. dyn"mi,o;h bedrijf
9Er.pe<:i"li~erd in vinyl vloerbedekkingen.
Met de gep.!ltenteerde in:alllllllietechnieken bie

den de ver~chillende ontworpen producten een
oploo::ing voor de tlliloze uitdllgingon bij nieuw
bouw- en renovlltioprojecten, dit zowel voor
commerciële "I, re-.identiele loep.!l ...ingen.

Cont"",,e biedt je de bE-.le oploo,ing, gewoon
weg omdllt de vloeren gem"kkelijk in:allileer
bMr, extrll dun, duurzMm, betMlbMr, kWlllitlltief
hoogwMrdig en modieu~zijn.

Conto:::;o :;teel voor:

• Vernieuwer:; op het vlllk ven vloertechnologie
• Pionier~ op het vl"k v"n irrvt"ll"tietechnieken
• Trend~etter~ op de mtlrkt v"n interieurmode
• Oplo~o;ingen voor commerciële en r~identiële

projecten
• Vernieuwer~ op het vlllk ven ontwerp, kleur, tex·

tuur en I!lfmetingen
• Tot in de perfectie ontworpen producten met

het oog op een m"xim"le duurz""mheid
• Producten met wtlterdichte en geluiddichte ei
gen~chllppen

Ab trend,elter in de interieurmode biedt Con.
te-.:;e ingenieuze oplo,:;ingen die UW projecten

echt onvergetelijk helpen te mllkon.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

1 Contesse Genesis
Een nieuw nive"u Vtln luxe.. Een nieuw nivetlu
v"n com/ort.· Een nieuw tijdperk in de vloertech·
nologie.
Stel dllt we u vroogon Wl!lt U ven een vloer ver
wl!lcht. Wellicht zou u moor nodig hobben den
oon zin. Uzou wMr~chijnlijk Mn meerdere betere
"herntltieven denken dtln Wtlt de indu~trie mo
menteel te bieden heeh.
D"t i~ de reden w""rom
meer kunt rekenen .
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1B CE.JCNC

DEJOND NV

Terbekehofdreef 55-59

BE 261 0 Wilrijk

Tel.: 03 820 34 11

Fax: 03 820 3S 11

infoCbe.dejond.com • www.for~ter-unico.be
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De profielen worden volledig uit (ro<ntvrij) :tMI
~meng~teld, zonder :yntheti:che milieu_on
vriendelijke i",I,,\or, du, 100% recycleer~"r.

Door h.,.,r unieke ,tructurele opbouw beflnt·
woordt deze technologie Mn de OOog"e techni·
~che en bouwfy::i::cne ei::on.

Fomer Unieo· een nieuw the.-misd! geïsolee.-d
profiebysteem in staal of Înox.
For-.ler Unico· i: een volledig nieuw en vooruit·
:trevend zy:toom vlm thermi:ch ge',':oleerdo pro

fielen in :U1il1l en inox voor beglM:do deuren,
rillmen en va::te kllder:.

Budrijtsguguvons
AI bijl'\!l 50 j""r levert Dejond de proliel~Y'temen

v"n For~ter in ~t!lilIl ol inox voor de corr.tructie

vl!ln beglM::de rl!lmen, deuren, gavel· en gla::dillk·

con~tructio:: lil dilln niet kogelworend, inbreekwo
rend, ilIkOlY.:ti:ch. explo:iewerend, brl!lndwerend
(met Benor. ATG goedke....ing) en meI ol zonder
tr.ermi:che onderbreking.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

•
Binnendwrell, sy&temen, alg" brandwerend Forster 1325!AaIK31

Bmnend<"!,uell, systemen, alg.. Rf V2h met BOSEC ceHibcaue Forster Fuego 132.5)AaIK31

Binnenrnrichtingen, wmkel, Sofab<:l 17-)AaIT134)

Dakranden, probelelI, alg Edaroof 1471Xa

G<:vel.J.l\t.iaklngell, beveuging&middelen/a19 SFS 1419)Xt6

Gordijngevel>, systemen, alg Forster Thermflx 1214)Aa

Maga.iJnen/archleven. mnchtlngen Speedframe 1761..IAa

It.erknaam voor divase producten Tubura 1'1

Ramen/dwren. dorpels.. <11g Ed<lsiH 1319)Xa

Ramen/deuren g\aslatten Ed<lcllp 1391Xt6

Ramen/dwren. profielen, alg Folster 1313!Ha

Ramen/deuren probelen, RVS Forster 13131Hh3

Ramen/dwren. profielen, ,wl FoTster 13131Hh2

Ramen/deuren systemell, alg Forster 13131Aa

Ramen/dwren. systemell, alg" brandwert'fld Forster 13131AalK31

Ramen/deuren systemen alg mbraakwert'fld Forster 13131AalL421

Ramen/deuren systemell, alg kogelwert'fld Forster 3L3)AaIL42)

Ramen/dwren. systemell, RVS FoTster 13131Ah3

Ramen/deuren systemell, 51a<l1 Forster 13131Ah2

Ramen/dwren. systemell, 51a<l1, inbr<l<lk;\'erend Forster 1313!Ah2IL42)
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Hel Zuiderkrui~9

Tel.: 02 5138646

DLW FLOORING

NL 5215 MV 's-Hertogenbosch

commercilll.f!ooring.beCdlwflooring.com • www.dlwflooring.eu

1

1

1

1

1

1

.. .1 1..

1 1
Bodrijfsgegovens

I DLW Flooring i~ ~pecieli~t in herde vloer"lwerki.... I
gen en heelt een zeer uitgebreide kleurencollee·

1 I tie in onder endere DLW Linoleum en homogene I
en heterogone PVC. SClIle De::ign FVC/LVT met

I hout-, ~toen·. mate"l· of noutrele ~tructuur zorgt I
voor veel verielie. Alle PVC vloeren en "lle PVC

I producten zijn "Igewerkt meI een PUR topl&lg I
wtlo!lrdoor voor beide producttypE-. dezelfde

I onderhoud~methodiek tOOgep"~t kl!ln worden. I
DMrnM~t hoeft DLW Flooring ook oon uitg6-

I breide nMldvilt collectie, in tegel~ en op rol. I
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DlW LUi(ury Vinyl:

Meer de$Î9n$, meer ~ativiteit. meer effecten
voor lIe.-bluffend mooie interieuroplossingen
SCALA5S PUR Wood
SCALA5S PUR Concrete
SCALA5S PUR Stona
SCALA5S PUR Unicore
SCALA5S PUR Met,,1
SCALASS PUR Strueture
SCALA connoct PUR I Click 55
SCALA100 PUR Wood
SCALA 100 PUR Concrete
SCALA100 PUR Stone
SCALA100 PUR Unicore
SCALA100 PUR MeUlI
SCALA 100 PUR Structu,e;
SCALA 40 PUR
SCALA 30 PUR
SCALA 30 connect PUR I Click
SCALA LOOSE LAY PUR 70

DLW Naardvilt:
De serie naaktvit tapijten en tapijttegels van OLW.
Veelzijdig en functioneel voorvele toepassingen.
Strong Spo1916
Strong 956
Strong Modul 966 hegel~)

Strong connecl 926
Merke M 733 L

Merke M 738 L

M"rk" M 745 SL

Sportvloeren :
N.,lure Spor14 mm
ünodur Sport 4 mm
Colorol1o Sport 4 mm
Gymlle~ 116 mm

Levoringsprogramma

DLW Vinyl PUR+:
Maximale duul"liaamheid, minimaal onderhoud
en veel designopties
Homogeen vinyl:

Contour

Royel

F~orite

Solid
Medintone

Opl!llon
P",toll
Fevorito Sl!lnilized PUR+
Homogeen, geleidend vinyl:

Contour Conductive

P",tell Conduct;ve
Royel Conductivo
Roy",r ESD
Hetorogeen vinyl:
Timberline

DLW Linoleum:
Oe milieuvriendelijke en sterke vloerbedek·
king in banen
SUlndiMvil!ln collection (botonlook)

M,,'more1te
Mermorelte PUR

Colore110

GrMotte PUR
Uni WeiIon
ünodur
Mermorelte Acou~tic

M,,'morelte Acou..-tic Plu,

Colore110 Acou,tic Plu,

uno Art collection
Neturecoro (LLT, ~troken)
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EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK

Veldrijk 2

BE 8530 H!lrelbeke

Tel.: 056 22 49 78

F8X: 056 22 58 79

bouwtechniekCbenelul<.emco.de. www.emco.bllu.com

I

Hygl,>nemanen Emco 143.9)Ha

VIoerap,.,-erkingen, carpetten/matten/1opers, alg 14391Ta

Vloeralwerkingen. schoonloopsystemen Diplomaat 1439)Aa

Ecoline Ptoneer

Emco

Diplomate

Lumma

Marechal

Maxunus

Maximus Image

Radial

OS

MarschaU

""',
Radiaal

Senator

Zwembadroosters

.1.
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Budrijtsguguvons
Emco 80vwtechniek i. mtlrktleider op het gebied
v"n vuilv"ng-zy.temen en .choonloopzone-. voor
entree::, inkomh!!lllen, zowel in de priv.r..ector
!!ll~ de uliliteit~ovw. en heeft een groot mllrkt
Mndeel bij zwemb!!ldroo~ter~ en hygiënemlltten
voor zwembtlden.

Met uiter.t moderne mtlchine-. produceren wij
t!!lpijtrMtten op mMt en grotere .choonloopzo
n~ met reinigende eigon~ch!!lppen,

S<:hoonloopsynemen. Entreematten
Het 3-zone-.choonloop.Fteem i. een bewezen
combin"tie voor het effectief verwijderen Vtln
vuil. Het ~y::toem i~ Mnp!!l~bMr voor !!llie condi
ti~ in elk type gooovw,
Winkelcentrll, ~cholen. openbl!lre gebovwen
en tlile "ndere gebouwen met veel bezoeker.
komen in ""nmerking voor dit .y::teem.
Het 3-zone-.choonlooP'"y::teem vermindert
.choortTlMkkooten, be.chermt vloerllfdekkingen
en oo.chermt het interieur. Het ~y~teern b~chikt

over !!lnti-~Iip eigon~ch!!lppen wMrdoor ongeluk
ken voorkomen worden.

Zone 1 - emco entreemlltsystemen voor grof vuil
De exceptionele reinigende kr!!lcht v!!ln het emco
entreernllt~y::teemi~ gowMrborgd door de func
tionele modulor.: die geïntegreerd zijn op lIlurni
nium profielen. Rubberinl"9e-. of ctl••ettebor.teb
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zijn effectief tegen nel verwijderen v"n grol vuil
in de eer~te zone Vtm het 3-zone.,choonloop:;p
leem. Deze zijn robuu,t, weerbe.tendig en
kunnen zowel binnen ...b onbtY.:chermd buiten
gobruikt worden. De mllteri",len zijn gagllrlln
deerd llnli:lip en bnmdwerond. Het :~toom

wordt ge<:onligureerd "/In de I\,nd Vtm 10k"Ie
:pecifieke ei~n. De grote ver:cheidenheid in
ver:chillende type m"tten, ve"chillende co....
:tructie: en mllteriMI dikte:: mllken eon op mMt
gomMkte oploo:ing mogelijk. Do :y::tomen kun
nen zelf: geconfigureerd worden om extreme

gewichten Vtm hehrucb en v'"chtwllgerrv Ie

woo"tMn.

Zone 2· emco entreem"~ystemenvoor fojn vuil
De entroemllt met grove geribbelde vezel: geïn
tegreerd op lliuminium profielen i: ideMI voor de
verwijdering v"n fijn vuil in de tweede zone v"n
het 3-zone-xhoonlooP'"y::teem.
Het robuu.te weerbe.tendig m"teri",,1 i. gecer
tificeerd onder kw"lifiC'ltie R11 vM DIN 51130.
Het klln zowel binnen lIl~overdekt buiten worden
gobruikt. In omgevingen die voor vuil vlltbMr
zijn, kunnen ve,"chillende combintltie-. de opl~
.ing bieden.

DMkzij een grote ver~cheidenheid Mn type
entroomlltten (een keuze .... t vijf con~tructie 000g
te~ en twee type m"teriMI dikte.) kM mMtwerk
geleverd worden voor elke .pecifieke loC'ltie.

Zone 3 - Schoonloopzone voor vochtig en
overgebleven vuil
Hoge kw"liteit vloerbedekkingen voor binnenge
bruik zijn bijzonder effectief in de 3e zone vlln het
3-zone-~choonloopzy~teem,5peci"le holle vezel~

p"kken vocht en overgebleven vuil bijzonder effi
ciënt op. Dit voorkomt ol'\!l"ntrekkelijke voet.po
ren en ver'"Preiding vtln het vuil. 5choonloop.y::
temen kunnen over grote oppervl"kten gelegd
worden, De ....tgobreide v"ri"tie Mn kleuren en
p"tronen m"ken het mogelijk een dezign te creë
ren dllt in n.,rmonie i~ met de entreenMt.y::temen
v"n zone-. 1 en 2 en n"tuurlijk met de "rchitectuur
v"n het gebouw. Op m&lt gem""kte p"tronen
zorgen ervoor d"t de oo.t&lnde bedrijbdenti
teit of lIrchitectuur bemKlrukt wordt. Innovlltieve
productietechnologieën mllken het mogelijk oon
grote ver::cheidenheid Mn kleuren Mn te bieden
voor bedrijbkleuren en logo'•.

ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~



ERANCO BELGIUM B&D HEATING SYSTEMS BVBA

INTELLIGENT HEATING SYSTEMS

ERANC~
.... ",....'t,....~T',..,"·,

Roe~el!lre~tr!l!ll 28-30

BE 8840 Oo~tnieuwkerke

Tel.:051209381

F~x: 051 249531

infoCer!lnco.eu • WWW.erllnCO.eu
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1'1

156)Aa

1567)Aa

1567)Aa

156,4IXJ

156.4IXJ

15641Aa

156,8)XJ

1568)Xa

156.9IAa

15661A.J.

156811Xa

156,8IXJIM4)

19521A.J.1T112)

• ERANCO·T~etic - w~ndconvectoren 500-1000-
15oo·2000-2500-3co:;M1

• ERANCO·Sirocco - bl~~:;r&:li~tor 1900W
• ERANCO·A1izé . ~trlliende hIInddoekdroger met
horizont~le luchtverplMt~ing, 2000W

• ERANCO·Mooréll . h~nddoekdroger in ~Iumini

um, zonder l'ioei:;tol, 1600 - 1750 _ 1900W
• ERANCO·501 - :;tr~ling:;verw~rming, voor mono

U1ge in :;y;teerTlpI8l0nd, (600)<600) 300W .
(6OOx1200) f.:IXJN

• ERANCO·Energo:;ol Strllling:;p~nelen - Donkere
IR :;trale~, lllnge golf IR ~trllier

• ERANCO·Sptlce H~ter - Een uitgebreid g~mm~

v~n elektri:;che korte gol/IR :;tr~ler:; uitgeru:;t met
de Er~nco IR Gold I~mp, 1000 - 1Soo - 2000W

• ERANCO·Sptlce Hellt·Light - MAATWERK, Com·
binlltie Vlln verw~rming, verlichting en r&:lio mo
gelijk, toep~~bMr op elk terr~~, prive of horec~,

op m~~t en volgen:; vrMg v~n kl~nt

• ERANCO·P~tio H~ter:; - G~:;toe:;tellen voor ter·
r~:;, voor g~:;/Ie:; v~n 10.5 kg.

• ERANCO·Service . op:;poren v~n i:;oI~tieiouten in
elektri:;che k~bel:;, ook l'ioerverwllrming:;k~bel:;

Fies\il

Flex..l

ElektIJ

A1rél<>e

Ecomat

Fmz Hiller

JwaTh"lm

Hydrostone

OJElekuomc

Eranco TuttTt>e

UJnco Outdoor

Eranco SpaceHeal..r

ERANCO SnowTt>e'" Heatrng Mat

verw~rming, enI.
• ERANCO·Com/ort· vloerverw~rming VllM12,5 cm
• ERANCO·Outdoor . ij:;. en :;neeuwvrije in:;U1II~tie

voor helling~nen, inrit g~rllge, tr~ppen, enz.
, ERANCO·Tulf Tee: ij:;. en :;neeuwvrij houden v~n

bruggen, ptlrking:;, IMdzone:;,.. met (giet)~d~lt.

vloerbedekkingen (tot 240'C verwerking:;tempe
rIltuur)

• ERANCO·Freeze Tee, montllgekl~re:;et:; met inge
bouwde thermo:;tMt, 2·3·5·7-10-15·21·30-42m

, ERANCO Soli Tee, zei/regulerend, geleverd op rol,
k..m op lengte worden Illgeknipt, 10· 16 Wim

• ERANCO Sell Tec Pro, zei/regulerend, geleverd op
rol, op lengte 111 te knippen, 10·20· 33W/m

, ERANCO·SeI/ Tee OW, zellregulerend voor drink·
w~terleidingen, 10W/m

• ERANCO·Ai.~nee - :;tr~ling:;verw~rming, id~~l

voor bure~u, ~IMpk~mer, ~tudeerk~mer, etc. Hor.
1<XXl-1500-2000W Vert. 1500-2000W

• ERANCO Ecoloil op 48V voor toeptl:;:;ingen onder
U1pijt, m~rmoleum in bv. zithoek ol b....eel.

• ERANCO-H~tingm~t . vloerverw~rming v~n~/ 4
mm, ideMI voor renovlltie v~n b~dk~mer, wllnd·

PRODUC!ENRECISTER

VerwamungsmslallalieslCV, bulSVeIWarnung, alg.

Verwannmgsmslallalies, klimaalplalondslalg.

Verv.'Jrmmg>msullalieslC.V., vloerverwarming op t>lekmciteitlalg

VerwaJmmgsmslallalieslCV, meet·/reg..lloestt>llen/alg.

VerwaJmmgsle>esteU..n, kach..lsl..leklrlcll"lt·

Verv.'Jrmmg>lIch<lmen, convectors/accumulaTie, Jlg

Verv.-Jrmmg>l1ch<lmen, convectors/elektrisch!alg

VerwaJmmgslicham..n, sualmgspan..l..n/elekulsch/alg

Verv.-Jrmmg>l1ch<lmen/CV, conv<>etolS, alg

VerwaJmmgsmslallalieslCV, vIoeIv..lwaJmmg op waJmwatertoevo..r/alg

Wegdekverwarming, systemen

Verv.'Jrmmg>lIch<lmen/CV, plMlladliltoren, alg

Ve!1NJrmmg>msullaliesIC.v"leidmgell, Jlg

VerwaJmmgsmslallalieslCV, sysl..menlalg.

1t.eIknaam voor dJ.....rse producten

Budrijfsinfo
ERANCO Belgium i~ I~brik~ntlimporte.... voor
t.,l V~n elektrixhe verw~rming:;~~lemen.

In 1981 i:; het bedrijf ~I:; eenrMrr..lll~k in electro
opgericht en eind 1996 omgevormd nMr een bllb~

met tll~ huidige tlctiviteit, het jtlbriceren, importeren
en exporteren Vtln ve<W",ming,o;y:;temen. Het uitge

breide 9tlmmtl Vtln 1'i000r-, wtlnd·, en pltllondverwtlr.

ming, Mngevuld met ~trtlling:;verwtlrmin9, convec·
tie· en indu:;triële verwtlrming:;toe::tellen gooft een
Mnbod vtln kwtlliltltielle en cre",ie>'e mogelijkheden.
Voor elke toe~:;ing i~ er :;teed~ een oplo~::ing: Win

de kleill';le ruimte tol voor he",,,, prqe<:ten ktln Ubij
Ertlnco tere<:ht.

Leverlngsprogramma
• ERANCO-Look . zelfkle..ende wtlrmtefolie, zorgt

voor een conden:;vrije ~piegel in de btldktlmer

• ERANCO-Ecollex·Ecoloil . de 'flinterdunne'
l'ioerverw~rming V~r\!l/ 0,3 mm, vloerverw~rming,

keukenUilei in gr~niet. w~ndverw~rming, etc.
• ERANCO Ecollex op 230V voor h~rde vloerbedek·

king, bv. ptlrket o/l~minMt in bureel 0/ zithoek

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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8~lgië I N~d~d."d I O",iul."d I Eng~l."d

Belcrowllllln 14/7

infoCeuro~l'Ife~olution~.be• www.euro~l.Ife~olution~.com

EUROSAFE SOLUTIONS BVBA

Tel.: +32 (0)3 326 84 00

FllX: +32 (0)3 326 33 36

BE 2100 Deurne

1

1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1

I Korte beschrijving I
Eur","~le 501<Jlion~ biedt ""Ibeveiliging zonder

I compromi~. Wl!lnt werken op hoogte vr,,~t om I
betrouwbere oplo~~ingon. Euroo,,!e Solutiom

I i~ oen tooneengovend bedrijf met 00'1 notwork I
in diver~ Europe:;e lenden. V"n dtlo!lruil vol-

I brengen we dikwijb opv"llende projeeton voor I
prominente opdr"cnlgevo", Onze dtlgelijbe

I werkzMmhoden omvlItton het Înventl!lrberen I
ven "lle voorkomende veiligheid~i:ico·:. het

I uitbrengon ven edvion om die knelpunten te ver· I
helpen en het in:t!llleren ven de :pe<:iMI d"",·

I voor ontworpen o/"temen. Hierdoor kunnon elle I
betrellonde per:onen de lo~tie wtlo!lr ""190"",,r

I i:, veilig betreden en vervolgom v,mmtwoord I
hun werk doen. Ook verricht Euroo,,!e Solutiom

I met oen totlm "!!In eigen :pecillli:ten regelmetig I
onderhoudoopdr"chton meI behulp "tin "b",il-

I te<:hnieken. Deze goed opgeleide prol~,iontll, I
kunnen zeiS projecten uitvoeren, rep"r"tie, en

I ondorhoud verrichton op plMt::et"l die buitOl1go- I
woon I~tig boreikbMr zijn. Vtllboveiliging zonder

I compromi~, dMrmoo ~tMt Euro",,/e SolutiOl1~ op I
grote hoogtel

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

I Marketing partner A I

1 ~A.TC~~!:,>y'~ V euros~~~~v~I,~~i~~~· 1

1 1

1 1
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borgen. Datlrmee kunnen ze zich geen ri,ico',
veroorloven. D"1 i, ook de reden w""rom zij de
keuze mllken voor Eurooefe Solution,. Eén pertij
die een tOlMlpekket in vlIlbeveiliging levert; van
invenUlri~tie tot in~tl!lll"tie en vl!ln in~tructie tot
de jetlrlijb verplichte keuring & irr.pectie.

Kenmerken
Eurosale Solutions biedt meer dan alleen de pro
ducten 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 gebruike~

· Attente nazorg, deskundig onderhoud en pro
je<:tbeheer.

ankerpunten. Het dak wordt veilig toegankelijk
gemaakt met een kooiladder of trap. In alle geval.
len kie:a Euro:;ale Solutions voor materialen en
producten zonder compromis. Voor ons betekent

dat Latchways plc, wereldwijd marktleider op het
gebied van ontwikkeling van veiligheidsproduc
ten. De absolute top in valbeveiliging_

Toepassingen
Euro:l<'lle Solutions noelt expertise in not begelei·
den vlm grootschalige projecten bij gomoontos,
woningbouwcorporaties en vastgoedbeheer·
ders. Ook in de industrie zijn we thuis. We voor·
zien eveneens bruggen, stadions, zendmasten,
luchthavens, winkelcentra, tankstations, toeristi·
sche attracties van valooveiliging. Do beheerders
van al die locaties zijn het verplicht aan hun dage
lijkse gebruikers en bezoekers, net als aan de
onderhoudsploegen, om hun veiligheid te waar·

Besteksentic:e
V"n de volgende producten i~ een bE-.lektebt
be~chikbMr:

Roofwl!llker Loop~
· KlJbei v"lbeveiliging~~r-toom
· (Vrij~t!I"nd) D"k"nker
· Va,,; Rtlil hekwerk

Samenstelling
De disciplines van Eurosaie Solutions zijn te verde·
len in verschillende categorieën. Het begint met
een risico-inventarisatie, gevolgd door een gede.
tailleerd 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 hel dak. De
basis van valbeveiliging wordt mee:aal gevormd
door looppaden of markeringssystemen. Dan zijn
er vaste hekwerken, ol kabels gespannen tussen
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FDS

Industrieptlrk - Drongon 11A

Ftlx: 09 280 84 39

infoCfds.be • www.fds.be

BE 9031 Drongen

Tel.: 09 280 84 30

FDS NV
1
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I Bodrijfsgegovens T"lloze mogelijkheden om p.!Inelen te p.!Irke- . gelijke p.!Inee-lbreedlE-. op mtlo!lt, uitgezonderd I
FDS i~ reed, meer d"n 45 j"'" "cliel op de Bel- ren, voor volledige flexibiliteit, m.!lgneetprofie- ,Ulnd""rd deurp"neel (1200 mm)

I gi~cho mllrkt, Ilb lev,mmcier en in~t'lll"'teur wm len op MnwMg. . penooldikte 107 mm I
mobiele lIkoo::ti:che wenden, houten vouwd,,,.. Klemlij:ten onder· en bovenzijde, gaan vloer· . geluid::i::ollltiewMrde:: Rw 38 dB tot Rw 55 dB

I ren, buiten· en binnenzonwering. ,!!lil wMrdoor een onbelemmerde doorgl!lng (llIborll!oriurnwMrde) I
wordt verzekerd, ~mi-"utom"li:che uitvoe- TYPE 110

I FDS i: levertmeier v"n mobiele "koe:ti:che w".... ring i: mogelijk. . p"nelen met verdekte profielen I
den v"n producent E5PERO, en v"n k1melle.... Ruime keuze in oppervlekte-tllwerkingen. . gelijke p.!IneelbreedtE-. op me.!ll, uitgezonderd

I buitenzonwering ven SCHENKER & WAREMA. ~tendMrd deurptlnoel (1200 mm) I
De binnenzonwering die FDS Mnbiedt wordt Vllf"dllf"e mogelijkheden: - penooldikte 117 mm

I geproduceerd door zu::terbedrijf SEDIT. Deuren in enkele of dubbele uitvoering. gla::ope- - geluid::i::ollltiewMrde~: Rw 38 dB tot Rw S6dB I
ningen voorzien v"n dubbeigi"" e.!Irrvluitingen om (I"bor"toriumw""rde)

I Leveringsprogramma w"nden met elk"", te verbinden. TYPE 120 I
MOBIELE WANDEN _ p"neler1 met verdekte profielen

I Mobiele Paneelwanden ESPERO FOS biedt uit de ESPERO-Iijn volgende - gelijke p"neelbreedt~ op mMl, uitgezonderd I
Belangrijkste eigenschappen en voordelen wandtypes: ~tendMrddeurptlnoel (1200 mm)

I Afzonderlijke penelen die voor optimllie ruim- TYPE SS - penooldikte 125 mm I
t9-indeling kunnen worden weggE-.choven. p.!Inelen met zichtb"re profielen - ,uperieure geluid,i,ol"tie v"n RW 58 dB (I"bo-

I Snelle bediening vi" het unieke ESPERO gelijke p"neelbreedte, op m""t, uitgezonderd r"toriumw""rde) I
«Quick-mech"ni,me». ""ndMrd deurp"neel (1200 mm) TYPE VISIO

I HoogwMrdige ~tlmenge,telde vullingen voor ptlneeldikte 89 mm - mobielegl",wllnd I
ml!lXimllle geluid~i~ollltie. geluid~i::oltltiewMrde::: Rw 37 dB tot Rw 43 dB TYPE VISIO 100

I Unieke tlluminium rI~ilcon~tructie die oen go- (llIborlltoriumwMrde) - glllzen ptlnelen met geluid::i::olerende eigen- I
luid,,,rme en gerMkkelijke bediening g"r"n- TYPE 100 "htlppen

I deert. - p"nelen met zichtb"re profielen - beide zijden "fgewerkt met 6 mm gehtlrd gl", I

1 1

I ClCOBOSYSTEMSe NV2017 ~ I
62 ~

1 1



63

I

I

I

I

I

I

............1.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

81NNENZQNWERING

Hoozontale Jaloezieën, 16 mm, 25 mm, 35 mm
of 50 mm brood, in 1Iluminium.

Optie: plllllt~ing t'-""'" 2 rIlmen: bediening met
flexibel en oriëntlltieknop

Ve<1ikale Jaloeriein, 89mm of 127 mm breed, in
PVC. Illuminium, glll~vezel, polyo~ter of trovirll.

Rolgon:lijnen. vlln polyo~tor tot vordui~tering~·&
xroendoeken opgorold op oon geprofileerde

Toepassingen
xholen· ziekenhuizen. bureelgebouwen .
hoteb· privéwoningen

Andere producten
. 5croen~· zonnetenten

Elektri~che bediening nMr keuze met individuele
of centrIlle bediening.

Verdere mogelijkheden
Zowel hIlndmlltige Ilb elektri~che bediening
kunnen worden geleverd.

BUITENZONWERING
Lamellenzonwering SCHENKER & WAREMA
Belangrijkste eigenschappen en voordelen

· Buitenjllioezieën met Illmellen combineren
een perfecte zonwering Illln de buitenzijde
met een modern d~ign.

· De buitenjllioezieën zijn r~tvrij, r~i_tent te

gen een heel goede windbelll_ting en houden
zelfu onder extreme woer::om~tllndigheden

~tIlnd.

· Met de brede Illmeilen, die u inelke gewen~·

te hoek kunt in:;tellen, zorgt u op elk moment
Vlln de d1l9 voor de jui~te licht~terkte tijde",

dedllg.
InkijkMcherming - buiterillloozieön ba::cher
men tegen ongowen~te inkijk vlln buiten,
mllllr bieden toch oon nIl9enoog vrij uitzicht
rIIlllr buiten toe.
Buitenjllioezieën kunnen worden gebruikt om

te verdui"eren b.V. bij dillpre-...entllti~.

In de zomer wordt de temporlltuur binnen go
reduceerd. Mngezien buitenjllioezieën de kor·
te golflengte vlln zonna::trllien tegenhouden.

· Geleider-. en Illmellen in tIllloze kleuren ver
krijgbIlIlr.

meI geprint keder Vtm 90 mm rondom

· peneeldikte 107 mm

· geluidzi~l"'tiewMrde: Rw 42 dB tot Rw SOdB
(leboreloriumwMrde)

TYPE FLEXIO
· meI zichtb"re ",lu-profielen
· peneeldikte 85 mm

· ,ch"rnierende p.!Inelen
· uitvoering met bovenrl!lil en vloerrl!lil

· geluidzi~l"'tiowMrdtY.:: Rw 38 dB tot Rw 44 dB
HOUTEN VOUWWANDEN ESPERO

TYPE UNO i, een enkelwendige vouwdeur.
TYPE DUPLO i, dubbelw"ndig voor een betere
",koe"i,che ;,01"'lio en meer ,t"biliteit. (Rw 41
dB, 'S"ve~ie Rw 43 dB, leboretoriurnwMrde)

NIEUW: SKYFOLO, UNIEK IN BElGI~

· Voleutometbcne mobiele ",k~ti~chewend
· VertikMI optrek~",r

· Aulom"ti,ch opvouw~"r

· VI"k, ,t!lbiel en duurztlo!lm
· Superieure g"luid,i::ol"tie~tot Rw 59 dB (I"be

,eloriurnwMrde)

Toepassingen
noreC!l . ,,;holen . multifunctionele leien. ere
m"tori". cuituurcenVtl . ziekenhuizen. hoteb
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GIACOMINI BENELUX NV/SA

RUG ProvÎnci ...le 273

BE 1301 Bierge~ (Wllvre)

Tel.:01Q420650

Fex: 010 42 06 99

infoCgiecomini.be ~ WWW.gillcomini.be

- GÎiKominÎ Energy Management: Producten voor optimllli~lItie vlln energieverbruik, energiemeting,
di~tribulie vlln wllrm en koud wllter.

GÎiKominÎ Renewable 50u.ces: Producten voor energie'Y'temen op bll~, Vlln hernieuwblIre energie
bronnen.

GÎiKominÎ Water Mana.gement: Producten voor di~tributie vlln wllter in gebouwen, lIppllrlltuur vOO(
hydrlluli~che ~~temen,

Projecten in de hele wereld:
De hoog,te wolkenkrllbber in Londen, de
beroemde IlIbrikllnt vlln dll ...en in NlIpel, MlIri_
nellll, de hoog~te toren ter wereld in Dublli, net
zijn ~Iecht~ enkele vlln onze belllngrijbte projec
ten ter wereld, en het zijn er vlln de metnt veelei
""nde vllnuit technixh oogpunt.

ClCOBOSYSTEMSe NV2017 ~

GÎiKominÎ Fi.e Protectien: Ge,pecillli,eerde producten voor prole::~onele brllndbeveiliging toep",
~ngen

- GiacominÎ Radiant 5ystems: Strllling~,~temenvill vloer, wMd en pllliond vOO( verwlIrming en koeling
in re::identiële en terlillire toepll"ingen, thermoreguilltie en luchtbehllndeling.

. GiacominÎ Gas Distribution: Producten en o;y,temen voor een veilige en efficiënte di,tributie Vlln gll~

in gebouwen.

Onze geu:hie<lenis:
Dit verhlllli vindt f\,ll' oor'Prong /llln hel Orla

meer, te midden v"n de /emilie Gi"comini. Met
Eli,.., Vl!llentiM, Ale~ndro en DIlvide ie hot

bo::tuur vl!ln het bedrijf in hMden vM do derde
generetie,$indc do oprichting wm hot bedrijf
heelt w"ter "Itijd centrMl gecUllln voor on:;, Wij
gebruiken w"ter om te verWlIrmen enlol te koe
Ien, wij verdelen, meten en regelen wllter, en we
werken d"gelijb met wllter. WlIter i~ vOO( on~

oen bron VM in~pirlltie en het ~ymbool bij uit~tek

vlln het memelijk welzijn.

64

Oe filosofie van GiiKomin;:
On~e producten geven leven !Illn w"ter en leve
ren dIlllrmee nuttige dioneten en welzijn "Iln de

men:. DMrom luidt onc motto llie volgt: 'WATER
E·MOTION'. Thui:, op kllntoor, in do fllbriek,
op elke plMtC WMr weter in beweging ie, opga
w"rmd oill/gekoeid wordt, ie er een product v"n
GIACOMINL

Leveringsprogramma
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~~== GROUUECH

GROUTTECH

Victor Bocqué~trll"'l 11

BE 9300 A...bt

Tel.: 053 77 48 28

Fex: 053 77 47 58

infoCgrouttech.be. www.grouttech.be

6S

6.Betonconservatie: botoncorY.:ervering~produc·
ten - de perfecte oplo"ing voor het be-.chermen
ven woning· en weginlre:;tructuur.

4.Vochtbehandeling: producten voor vochtbo·
hendeling weerdoor gebovwen vochtvrij gemMkt
kunnen worden
Grot/ttech So/idDry /flJeet . kent en klere crè·
me-echtige omu!:ie met extreem goede wllterlll·
,totende ~toflen, voor oen zoor effectieve
~cherming tegen vocht!

PU Leve/Coat tIJ -twoocomponent gepigmen·
teerde polyurethMn gietvloer, zonder oploo·
middelen en vloei",oldicht, voor toepe,:;ing el,
overlMg ven mecheni,ch ol chemi"h bole",e
ondergronden, zoel, productieruimten, megezij.
nen, entree::, kllntoorruimten, ..

S.Wate<"dic!lting: producten voor het weterdich.
ten ven kelde", boton, bebteen, o.e. NSM
MultiRep R4

beton te

3.KunststoMoeren: eon ruim ~::ortiment pro
ducten voor kun,t",ofvloeren, ven prime" tot
toplegen.

ConCrete 80fL . corrvtructieve botonmortel voor
toepe:;:;ingen die met ,U1ndMrdbeton niet uit te
voeren zijn.

Mu/tiRep R4 . de ideele oploo,ing om
her~tellen.

Duremir (Fiber Compound Duremit) . hét betere
elterMtiel voor de trllditionele chepe. Denkzij
de ingemengde Mtte kun~t,tolvezelwllpeningi~

minder Mnmeekweter nodig, wMrdoor de chepe
veel ,terker wordt (>30N/mm1 ), minder krimpt en
ook ,neIIer droogt.

2.Betonreparatie: 1I11e producten voor oen vllk·
kundige, correcte ropllrlltie en bo,cherming vlln
boton, zowel voor hedmetige eb mechil\!lle ver·
werking. zowel voor horizonUlle, el, voor vlekke.
eb voor onregelmetige oppervlekken.

Leverlngsprogramma
1.DekvloeriKIditieven: 0.1I. droogtijdver~neller~,

hechtemul~ie, verboterMr~ voor druk· en buig·
trebterkte, hoge-.terktechepe" mortelverbote-

o

Bedrl.lfsgegevens
Grouttech i~ g~pecillli~erd in bouwchemi~cho

producten en biedt voor nieuwbouw, woning'9
novlltie, belonrepe,,,tie, weg. en wIlterbouw en
ulilitei~boow een volledig produetenp"kket. Hel
bedrijf i~ opgericht in 1978 en i~ gev"""tigd in
AAI~t (België) en Nun::poot (Nedorlend).

De producten die door Grouttech in nMr llz::or
timen1 zijn opgenomen, worden "llen door inter

l\!ltion"lll loon&lngevende en gecertificeerde
bedrijven geproduceerd.
Dé ~pocil!lliteit wm Grouttech zijn lIdditieven vOOl

chllpe::, dekvloeren en kun~thllr~vloeren.

Deze mllkon het mogelijk dekvloeren te bekomen
die ,terker, gilldder, ,neiier drogend zijn en meer

cohe::ie hebben dlln de trllditionele cemenlvloe-
'er1 meI netwllpening.
En die deerenboven ook nog oon~ oen eenvou·
dige verwerking koppelen Mn economi~cho

voordelen.
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GUMO·BLOCKS

Schoobtre!l134

BE 9120 Beveren

Tel.: +32 (0)474 4S 96 21

infoCgumo-blocks.be • www.gumo-blocks.be
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ren,

Ook de nieuwe generetie dikke, zel/dregende
keremi,che tegeb kUrY1en worden geplM"t op
Gumo·blocb'" Hierbij vengt de Gumo-Blocb"
de oneffenheden ven de ondergrond op. met eb
r~ultMt een egMI vlekke vloore/werking. zowel
binnen eb buiten.

Bij opvulling met chepe:
· Koke~ en zone tu~~en bovenkent opzet~tuk en

bovenkent krui~let opvullen met vochtige c""pe
(korrel zend 0/2)

Voordelen
Dit '"Y,teem vengt hot diktever,chil in de netwr·
,teentegel, zeer goed op omdet men met c""pe
werkt: dit r~ulteert in een perfecte pleet,ing
(100% weterpe~). DMrenboven i~ dit ~~teem ook
efficiënter (tijd~perend) in plM~ing in vergelij
king met be::tMnde tegefdreger '"Y~temen.

Plaatsing
Voor de pleet~ing moeten de volgende ~U1ppen

worden gevolgd'
· V1oerplY.:::en uitzetten,
· Stellen ven de rijletten.
· V1oerder-:;koord Mn'pennen.
· Zwert blY.:i"tuk pleet:;en.
· De ve~chillende Gumo·Block~'" opzet~tukken

tot op de gowen~te hoogte op het be~i~,tuk

ve,tklikken,
· Gumo-Blocb" tegeldrege" opvullen met c""pe

en/of erge~

· In elke hoek gevormd door de krui~letten ex·
tre mortel (bij gobruik Argexkorreb) of c""pe
eenbrengen tot ongeveer de bovenkent ven de
krui ,letten.

· Tegel, zecht inkloppen tot een de opg~pennen
vloerder~koord,

Bij opvulling met Argexkorreb AR 4110:
· Koker~ opvullen tot iet~ onder bovenkent opzet·
~tuk met Argoxkorrel4l10.

· Zone tu~::en bovenkent opzet~tuk en bovenkent
krui,let opvullen met een voldoende ,troeve
mortel.

· Kruidetten op het boven:;te opze"tuk monle-

.... t ver~chillende

Polypropyleen letje:: die in krui~ kunnen gemon·
teerd worden, dienen om de voeg t<r.~n de
tegeb te bepelen. Deze pe:;:;en op de boven
bouw. De tegeldreger ken zo in ver,chillende
compertimenten verdoold worden.

Leveringsprogramma
De Gumo-Blocb" be::tMn
onderdelen:

Deze opze"tukken plY.:~ op hot blY.:i"tuk en
zijn onderling met elkeer te combineren en per.
fect ~tepelbeer, Bij net opoon~tepelen vormt men
koker~ om zo de gowen~tehoogte te bekomen.
De zijkenten zijn licht geperforeerd om het r~t·

vocht ven de chepe of de mortel in de tegel
dreger te kunnen e/voeren. De Gumo·Blocb'"
kunnen opgevuld worden met chepe 0/ Arge~·

korreb.

Op dit blY.:i"tuk ken men holle VOOlgevormde
vierkente opze"tukken in polypropyleen met
ve"chillende hoogte, vlY.:tklikken. De zijkenten
zijn licht goperforeerd,

Een zwert, ondereen g~loten, vierkent be,i"tuk
in polypropyleen dient el, "eunpunt. De zijken_
ten zijn licht geperforeerd om het weter in de
tegeldreger te kunnen efvooren,
A/meting 13 cm op 13 cm en 2 cm hoog.

Er zijn 3 opze"tukken met ver~chillende hoogte
· een zwert opzet,tuk, e/meting 13 cm op 13 cm

en 1 cm hoog,
· een roodkleurig opze"tuk, e/meting 13 cm op

13 cm en 2 cm hoog.
· een goelkleurig opzet~tuk. e/meting 13 cm op

13 cm en 6 cm hoog,

hot diktever.-chil o,e, bij

Denkzij dit ~~teom kunnen op een dektome~de
tegeb worden geplMt~t in een mortelbed, wet
ontegen,prekelijke voordelen heelt
· een grote ,U1biliteit,
· een hogore drMgkrecht den met endere tegel·
drMg~~tomen,

· het opvengen ven
netuu~teentegeb

Bedrijfsgegevens
Gumo·Block~ biedt een gepetenteerd ~~teem

ven tegeldrege~ een VOOl het zwevend eenbren·
gen ven een bevloering op bvb. een dekterrlY.: 0/
verhoogde vloer.
In kentoren ken dOOl middel ven deze verhoogde
vloeren, ook een bekebeling onzichtbeer worden
Mngebrecht temen de tegeldrege~,

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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I'OUR BEST CONNECT/ONS

[Rl
HALFEN

infoCh...lfen.be. www.h ... lfen.be

BE 2900 Schoten

Borkebtrllllt 131

HALFEN NV

Tel.: 03 658 07 20

FlIx: 03 658 15 33

1

1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1

1 1

1 _ 1

1 1

1 1

1 1

1 1
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1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
Bedrijfsgegevens . Ring""n,port,y:;teem; Hij,hulzen; Kogelkop".... staven beschikken aan de uiteinden over enerzijds

I H"llen NV, een bedrijf met meer dtm 1.300 werk- ker,y:;teem. rechtse, anderzijds linkse metrische draad, wat de I
neme" in 141"nden en meer dan 20.000 produc· Opl\!lng. en bev"""tiging_techniek voor meloel. montage en regeling sterk vereenvoudigd (geen

I ten, i~ één wm de m~t succo::volle leverllnciers work: laswerk, geen spanners). De toepassingen variiren I
voor beton-, verenkerings·, govel-, bevor-tigings· . Enkele en dubbele oon::olo; spouwhaken; hoek· van eenvoudige spanstaafsys- temen lOl ingowik·

I en montll9otochnieken. Met de merken "HAL· profi&len; toebehoren. kelde kruisverbanden, waar meerdere staven in I
FEN", "DEHA" en "FRIMEDA" behoort H"llen Opl\!lng. en bev"""tiging,te<:hniek voor ntllUur· één punt samenkomen en onderling verbonden

I tot de mtlrktleide". ,teen: worden d.m.v. een Detan koppelschijf. I
. Morteltlnke,,; ,nelmonUlgetlnke,,; toebeho-

I Het bedrijf i~ in 1929 opgericht met !!lis doel op ren; !!lfuUlnd~monUlge. Algemene Intrinsieke kenmerken I
mMt gemMkte, innovlltieve en rend!!lbele oplo,· OpMng· en bevor-tiging,techniek voor betonp'" Types:

I ~ingen te ver~trekken Mn kllmten. Wij doen dit nelen: Het g!!lmmll trebttlVen omVllt 19 ver~chillende I
met volle overtuiging, bekwMmheid, nieU"'"te . GevelpIMt!!lnker,; bor,tweringc!!lnker,; tlhto- di!!lmete", Vtln 6 mm tot 95 mmo De maximtlle

I technologie, kW!!lliteit en veiligheid. De Htlilen ter,; ve"tihingen; windtlnker,; ~ndwich!!lnkerc. lengte Vtln een ,UllII bedr!!lll9t ongeveer 15 m. I
innovtlti",," wtlren en zijn nog "eed, revolution!!lir 5Plm,UllIlcorrvtructie" Door gebruik te m!!lken V!!ln verbindingcmoflen

I voor de gehele indu~trie, . Trebttmgen; kllbel~, klln men deze lengte nog vergroten. Om door· I
buiging te voorkomen klln men gebruik mllken

I Ook in de toekom~t willen wij vooruitgMg boe- Dienstverlening vM de Dettm gegoten verbinding~moflen,die I
ken door te blijven inve,teren in onderzoek en H"llen NV te Schoten verdeelt de bev"""tiging'. toel"ten een verbinding te m"ken met een ver·

I ontwikkeling. 'Ftemen in België en Luxemburg. Een eigen tiC!l,,1 ~Y'teem. I
ingenie......,bur~u zorgt voor te<:hni"he inlichtin- SlImenste/ling:

I Leveringsprogramma gen en "dvie::. DellJn ~llJ"t uit oen op mMt gemMkte I
Bevor-tiging,producten voor beton: trebtMl, Mn beide uiteinden voorzien v!!ln

I HlIller1-rllil~; Bouten en toebehoren; WindM· Korte beschrijving ~chroeldrMd en twee bijp",~nde hllken. De I
ker; Ankr".r"'ls; Schroelhulzen; Keilbouten en Detan is een volledig spanstaalsysteem dat toeillat uiteinden Vtln de trebllJtll zijn voorzien v"n

I chemi,chetlnker,. alle problemen van krachtovername en structuur· re--.pectievelijk linkoe en rech~ dr".!Id, zodtlt I
Betonwtlpening: spanningen in een gebouw op een eenvoudige men de jui,te "P"nning k"n verkrijgen door de

I Doorkoppel~y~teem; Stekkedozen; Doorpon~· manier opte lossen. Detan is een sY'teem dat grote trebtMI recht~treebv",t te ~chroeven. I
w"pening; Dwllr::kr"chtwllpening; Thormi~cho overspanningen toelaat, en dit met beperkte sec· GrondstoHen, mllterill/en, componenten:

I onderbreking; Deuvel~; lIkoe~ti~cho i~ollltie- ties. Het Detan spanstaalsy:;teem bestaat uit één Het Det!!ln ,y:;teem k!!ln geleverd worden in I
technieken. ol meerdere spanstaven, twee vorken, twee assen, bl"nk ,llJtll, g"lvtlni,ch, w"rm verzinkt ,tMlol

I TrtlrrvporllJnker, voor p.lInelen e.d. in beton: vier veiligheidsringen en twee kontermooren. De r~tv",t 'UllII. I

1 1
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De ~chrooldrllden zijn bovendien voorzien vM
een veiligheid, zOO"t ze niet geforceerd kunnen

worden bij het ""ntrekken.

Economische, commercl61e randvoor
waarden
Prijzen: op MnvrMg bij Hl!llfen NV.
Leveringsvoorwllllrden: op ""nvr,,"9 bij H"lfen
NV.
Levering~gebjed: België en Luxemburg_
Leveringstermjjn: volgon~ lIhp&'lk.
Technjxhe service: Tekeningen vlln do hllken op

:;cMI!lI 1/1 ol 1/2 kunnen voor 1I11e belll_tingen

v"n het g"mm" op verzoek bekomen worden_

ingewikkelde krui~verbMden. wMr meerdere
:;t!lven in één punt ...,menkomen en onderling
verbonden worden d.m.V. een Oet!ln koppel
:;chijl.

Randvoorwaarden, eisen In verband met
opbouw
Pllllltsing. bevestigjng. montllge en verwerbng:

Het :;Y'teem i:; '7Iel te monteren, en dit k"n
gebeuren zonder enig I,,:;werk. Door de linbe
en roch!:;o :;chrooldrllden kl!ln men do nodige

:;pMning zoer Muwkeurig bekomen door oen
voudig drMien Mn de trebt!ll!ll.
Het "Igepl"tte deel I""t het gebruik v"n een
:;Ieutel toe.

Waarneming, uitll:lcht
Weememjng:

Door de regendruppelvorm vloeien hMk en
trebtMf mooi in elk&u, zodet een elogonl
geheel bekomen wordt. De ~ken zijn zo onl·
worpen del de schroefdraden volledig bedekt
worden.

Vorm, afmetingen, gewicht
Afmetingen:

De elementen worden op mMt gomMkt op be·
,i, V"n uitvoeringsplannen.

~~
! jin I
1--- .~

Hulp~lUkken;

Ank""çI'lijven en moffen voor de koppeling v"n
meerdere trebUlven.

Geschiktheid voor gebruik
ToepllSsingsgebied:

Det"n'SP<'ndr"edconstructi"" kunnen gebruikt
worden in elk soort gebouwen bij "Ik ::oor!
I!lrchitectuur. Deum meekt het mogelijk oon
dre~:;tructuur met kleine ::actio:: te rellli::aren,
zodllt bij bv_ glll~tructuren een mllximum 1I11n
licht klln binnenVllllen_ De toep,,~ingen v"ri_
eren v"n eenvoudige _plIn_Ul"hy:;temen tot

Mechanische prestaties
Stabilite;t:

Voor elle bijzondere lo<s'p.,..singen ken een stu

die worden gemtlo!lkt. De berekening v"n de beo
nodigde toogel"ten bele:ning. gebeurt door de
ingenieur SUlbiliteit, verbonden Mln het bouw·
project.
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kholonite®
Postbus 39

inloCholonito.nl • www.holonite.nl

F~x: +31 (0)16660 35 58

Tel.: +31 (0)166 601300

NL 4690 AA Tholen

HOLONITE B.V.
1

1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1
Budrijtsguguvons ckltlrmee voorzien ze elk gebouw, in ~menwerking len en denkt mee meI de vre.!lg Vtm de kl"n\.

I Sind~ 1969 i~ Holonite dé n&lm op hel gebied met hun doelgroepen, ""n een eigen identiteit D""rn&l~t b~chikt Holonite over de middelen I
".!In compo:;iel~teen in Nederl"nd. AI, producent Om ,ltlnd"",d en op ,pecifiC!ltie verxhillende

I en di~tributeur vM O,lI. dorpel~, ven~tert'lblet· Composietsteen bewerkingen Mn net product te verrichten zOl!lb: I
ten, rMmdorpel~ en muurktlppen vervMrdigd uit Holonite 111: product OO,U1l1t uit oon hoogweer· het Mnbrengen wm ui~~ringon. Holonite pro-

I compo~i,mteen hooft Holonite binnen de bouw dig comp<Y.:ietmeng::el, wMrin ver~chillonde ducten zijn ook eÎgonnendig zoor eenvoudig te I
en de kozijnenindu.trie een leidende p<r.itie ver· vubtof/en vermengd zijn meI een bindmiddel. bewerken. Holonite &dvi~eert hierover op ver·

I worven. Holonite bedient de Nederl~nd~e. Bel. De comp~ctheid en ~trUC1uur bieden geen voe- zoek, om I-.!Indelingen ~b: z~gen, boren en ~chu· I
gi:;che en Duit~ nieuwbouw· en renov~tiem~rkt ding~bodem voor vuil en groene ~~n~Itl9. Kou· ren op een veilige en ver~ntwoordem~nier uit te

I met ~tMdMrd en op mMt gemMkte gevel· en debruggen worden denkzij het kllrllkter v~n het voeren. Bovendien informeert het bedrijf over de I
~fbouwelementen v~n lIrchitect tot Mnnemer en bindmiddel vermeden, terwijl too~l"9middelen jui~te verwerking ven het product door middel

I ven woningbouwcoöper~tie tot indirect de p~r· tegolijkertijd g~r~nt ~t'len voor een Mtuurlijke vlln productpecifieke verwerking~voor~chrilten I
tieulier. Met de productgroep 1~"9reliëfdorpeb uit~tr~ling v~n het product. Holonite produc· met verwerkingeproducten z~b: lijm, primer en

I richt Holonite zich op de kozijnenindu~trie(~Iumi. ten zijn onder meer w~terdichl, onderhoud:;"rm ontvetter onder priv~te I~bel. I
nium, kun~t~tol en hout). en vor~t· en ~lk~libe~tendig. Met deze unieke

I eigen~chllppen zijn ze zowel ge~chikt voor bin· Holonite producten worden (frenco) geleverd I
Standaard en maatwerk nen·lIl~ buitentoopll~~ingen, DMrnM~t zijn lever· nM~t de vr~ch1W"90nop de bouwplMt~of indien

I Holonite i~ nM~t producent ven ~tllndMrd bouw· bMr in uiteenlopende kleur· en textuurv~rilltilY.:, gowen~t lil 11Ibriek. AI~ de producten geleverd I
elementen voor de reguliere bouw ~teecb v~ker zijn, biedt Holonite ~lle kenni~ en erv~ring op het

I een p~rtner en een meedenker met een &dvi:;e- Totaalpakket gebied v~n monltlge. Geheel ne~r wen:; dr~t I
rende rol in het project. Keer op keer verleggen Holonite be~chikt over kenni~ en kunde om, Holonite zorg voor de volledige montege met de

I zij g,enzen en verfijnen hun experti~ door het op indien gewen~t, tijden:: de werkvoorbereiding bijbehorende monlllgevoor~chriiten ol de mono I
mMt crooren v~n eigentijd~ gevelelementen en v~n een project een ~dvi::erende rol te vervul· U1ge wordt eigenl-.!lndig uitgevoerd of uitbe~teecL
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de kw"liteit v"n logi,tiek v"n groot bel"ng is.
Holonite put voor het grootste deel v"n de Mnle
veringen Mn de kozijnenindustrie ....t een Slr"to
gischo voorrMd sUlndMrd onderdorpebystomen
om zo op tijd te kunnen leveren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Holonite producten zijn duurZMm en Cr"dle to
Cr"dle gecertificeerd. Op het gebied v"n m""t·
,ch"ppelijk ver"ntwoord ondernemen heelt
Holonite de "mbitie om zich te blijven ontwik·
kelen en verbeteren. DwrzMmhoid is hierbij
de rode drMd die perml!lnent verMkerd is in de
org"nis"tie.

Leveringstermijn
Alle Holonite producten worden op MnvrMg
goproducoerd in verb"nd met hot .... tgobreide
.!ISsortiment Mn mMlVoeringon. SUlndMrd Holo
nite producten worden geleverd binnen drie tot
vier weken. Bij op m""t gem""kte producten i,
de levertijd I"nger "Is gevolg v"n de omv"ng en
complexiteit v"n het project.

Innovatie
Holonite innoveert in de nieuwbouw. en renov,,·
tienMrkt. Zowel op eigen inititltiel I!lb op vr,,"9
vMuit de m"rkt. Sinds 1996 beschikt Holonite
over het 150·9001 certifiCll"t. Als bl!lsis hiervoor
goldt het in toenemende m"te verbeteren v"n de
kw"liteit v"n Holonite producten.

Het "Igelopen j""r is net bedrijf op product· en
proCtY.:nive"u uitvoerig onderzocht. Het uitein·
delijke doel vM dit onderzoek is om hergobruik
vl!ln Holonite producten te rel!lliseren. Dit boto
kent Holonite producten die Mn het einde v"n
hun leverrvduur zijn, omzetten in nieuwe Holo
nite producten. Holonite heeft een ""nUlI kw".
lit"tiel hoogwMrdige innov"tieve bouwproduc·
ten geïntroduceerd. In hot kl!lder vl!ln duurz"me
productontwikkeling zijn eon Mnt,,1 weloverwo
gen keuz<n gem""kt en d"t heelt ger<nuheerd
in "'''9reliëldorpel, die 0.". optimMI isoleren
en tegelijkertijd vele m"len lichter zijn doord"t
ze vervMrdigd zijn uit minder en hernieuwbl!lre
grondstoffen. Inmiddels kl!ln Holonite ook Bio~·

:led producten op Mnvr""9 produceren.

Bouwbedrijven
De ""nnemer i, ge~"t bij een P<'rtner die ervoor
zorgt d"t hot complete bouwproject wordt ender·
~teund. Holonite biedt kennis en kundo door
middol vM gokw"lificoord personeol, monUlgo
en verwerking:;voorschriften onder eigen I"bel en
indien gewen,t &dvie, op de bouwpl",,!s.

dievoor deze doeleindon gtY.:chikt zijn. DMmM~t
~telt Holonite 0.". bouwdeUlib, CAD· tekeningen
ter bo::chikking vM do ontwerper~.

Kozjjnenjndu~trie(r""mf"brik"ntenhchrijnwerke

rijen)
De kozijneninduslrie strooit emMr om sUlgMtie
in het productieproces te voorkomen. D"t bete
kent d"t n"",t de kw"liteit v"n de producten, ook

Archjtecten en studiebufe"us
De "rchitect dient binnon het oÎ::onp"kket vM
de opdr"chtgever een uniek ontworp te m"ken.
Het product dient derMlve Mn hogo ei::en te
voldoen. Met deze ged"chten ontwerpt Holonite
producten

Wonin9bouwcoöper"tje~

De vrMg nMr kw"liteit v"n wonen noemt voort·
durend toe. D"t geldt niet "lleon voor do bovon·
k"nt v"n de woningm"rkt m""r over de gehele
linie. Er i~ ~teed, meer m""lWerk nodig om
bewoner-. n""r tevredenheid te hui,ve,ten. Het
leveren vM mMlWork i~ oen v"n de ~poci"liteiten

vM Holenite. Holonito levort niet "Iloon mMt·
werk in m"teritllen en onderhoud,.,..rme opl~~in·

gen, m""r ook m""twerk in kenni,.
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Standaard HolonÎte producten
· Ven~tor~nken (ven~tortebletten binnen)
· Dorpel~ (buitendeur-, binnendeur-, bedeel-, en
rol~loeldorpel~)

· Dorpel~ met hoge neuten
· Rtlo!Imdorpeb, ven,terUlbletten (vlek en geron.

tr I!lrnllld/gerevelioord)

· Muurefdekker~ (muurklIppen, muurllfdekele·
menten)

· Vloerluiken

· W,,~utomtlo!ltbekken

· Treptreden
· Spek~nden
· D~kenten, rMmomkederingen

Plinten
· Hybride .e"monderdorpel,
· Kitloze muur"ldekke,../muu'efdekelementen
· Geï:;oleerde gevelplinten

· Schuifpuidorpel:
· Renomex'" (renovetiedorpel:)

· Premex'"' (dorpeb vOO( houten kozijnen)
· Alumex'" (dorpel: voor eluminium kozijnen)

· Kuma><· (dorpel: voor kun:blof kozijnen)

Doelgroepen
ProjectontwjkkelMI'S
ProjectontwikkelM~ werken voor eigen rekening
en ri:ico en houden zich bezig meI de ontwikke
ling, net m"l\!Igement en de ""n· en verkoop v"n
onroerend goed. Het i~ du, v"n groot bel"ng d"t
de projectontwikkelMr bo::chikt over relevMte
inlorm"tie op net gebied v"n nieuwe onlWikke
lingon. Door ~"menwerking met Holonito kM de
projectontwikkel""r zich voor en tijden, de bouw
concentreren op zijn kern"ctiviteiten.
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IsoHouw SlimFix . thermisch isolerende sandwichpane· Algemene Intrinsloke konmorkon

I len en dakelementen Types: I
I",Bouw SlimFi~ i~ verkrijgb&lr in meerdere uit-

I voeringen, met diver~ i~ollltiewMrden, 9"luid- I
Korte omschrijving kepo~, Deongokend dunne i::oletiekern in com· werende eigon~ch"'ppon en over~~nning~mo·

I I::oBouw Slim Fix zijn inovlItieve, zelfdr"9onde en binetie met een hoog i:olerend vermogen oote- gelijkheden. DMrnM:t levert I::oBouw het type I
i:olerende ~ndwich dekelementen voor pennen· kent een reductie ".!In de opbouwhoogte en oon SlimFix R30 meI exl'" b,,,nd· en geluidwerende

I en leiendeken meI een verhoogde kweliteit en vereenvoudiging ".!In de deltlilleringen. Hierdoor kweliteiten (Brendwee"Ulnd ".!In> 30 minuten) I
l00'P<'::ing:;gem"k, voor een optimtlo!ll i:;olerende zijn de d~kelemenlen beh~lve voor nieuwbouw en het type Slim Fix Spoor voor toep.!l~ing op

I dekcon~tructie meI binpering ven gordingen en ook uitermelO ge::chikl bij renovetiedeken. kepercon~tructi~. I

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

I SemeMlelling: I
BovenplMt: Bouw~p.!IenplMI meI plMldikte

I 3 mm (type 3/3 en type Slim Fix Spoor) of 8 mm I
(type 8/8), voorzien v~n een or~njekle....ige dtlmp·

I open C!lchering. I

1 1
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dito, voor hellende d.!lken met

Randvoorwaarden, eisen m.b.t. de
opbouw
Opsl"g: Droog op~l&ln en vrij V.!ln de grond.
Montege: 5peci.!l.!l1 ontwikkeld hij~werk1Uig lever·
b""r,

Brendweerstend: Type R30 (Slim Fix 4,5 25/3Ll.
R30 min, volgen~ ATG 2473 en beprooving~ver·

~11I9 RUG·Gent 0(, 8598.

Prestaties biJ brand, biJ explosie
Br.!lndre.!lctiekl.!lsse isoletiekem: A1 volgen~ NBN
521·203

BrujkbMrhejd, economi~ch:
Zeer dunne en lichte elementen meI een hoog
i",lerend vermogen, dMrdoor eenvoudige mor>
ltlge, m.!lkkelijk te z.!I9en, minim"le opbouw.
hoogte. eenvoudige det"illeringen.

Uitg.!lngspunten:
De .!I.!Ingegeven goolove"tek i~ indic.!Itiel en .!I!h.
V.!ln de ~il""tie, overleg met l~oBouw, meerveld~

over~penning.

Economische, commercl61e randvoor·
waarden
Leveringwoorw""rden: op .!I.!Invr"lI9 bij I",Bouw.
Leveringsgebjed: Benelux, .!Indere l.!Inden in
overleg.
Technjxhe ~ervice: techni~che ClIt'llogu~, bouw·
techni~cho en fy~i~che,,~~i~tentieop MnwMg.

Geschiktheid voor gebruik
Toep.!lssingsgebjed:
D"kelementen voor bedekking met pennen.
leien ol gollpl"ten ven hellende d"ken met gor·
dingk"ppen in woning· en utiliteitbouw um
klim&ltkl.,..", 3, voor nieuwbouw. en renov"tio
projecten.
SlimFix Spoor:
keperk"ppen.
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,~ Mil>. """,porri"ll in mm M..~....
30' .0' 5()' inmmbijW

;limfi,2~3J3 "" ,~ n" '"'s.IirnIi.2.lilJl .00 '00 ,@ "00
S,,",fi,2~818 >OW ,~ "" '"'SIirnIi.2.18I8l 3300 "" ,m "00
Slimfi,J,03J3 "00 "" n" '"'SIirnIi.J.o ilJl ow J'~ ,m ""slimfi,JNI~ "" "00 "" '"SIirnIi.J.08l8l n" "" Je~ 1~/i)

;limfi,J~3J3 "" "00 = '00
Sl;mF;, J I3IJL '" 'M J'i~ "00
;limFhJ.~SlS 2~00 = ,m ,.
S",".F;, J I8IiL "00 C~ 4,~ 1370

""""".031' "" "" 2:00 ,.
Sl;mF;, 40 31JL "" .00 "" 1.10

:.Iim"".OSlS "" "" = ,.
Sl;mF;,408liL "00 ." "" 1.80

;u","".~3Il :IJ."i! = 26"i! '00
Str.-.F;, 4S31JL "00 ~ "" """"""".~SlS 2e"i! = "00 ,.
Sl;mF;, 4S8IiL "" = 4'i~ "00
""""'~.03ll "" "" 2e"i! ,.
Sl;mF;, ~O 31JL "00 = 'M 16JO

:.Iim"'~.OSlS "00 ,m Jl"i! .00
Sl;mF;, ~08liL 0000 = '" noo
;u",",~.~3Il n" ,@ "" '00
Str.-.F;, ~S 31JL '00 "00 = """"""'~.~SlS 0" ,~ "" ,.
Sl;mF;, ~S8IiL n" = 00" "00
"""",6.03ll "" ,~ Jl"i! .00
Sl;mF;, 60 31JL .00 .00 'M "":.Iim"'6.0SlS "" "" n" .00

Sl;mF;,608liL "00 ,m ~ noo
;u",", 1.0 3Il 0" ,~ "" .00
Str.-.F;, JO 31JL 0000 "" ~ ""
""""' J.0SlS 0000 '100 'M 0000

Sl;mF;, J08liL 0000 "00 "" ""'"",,".f_of 10.0 ,m "" ." noo
Slimfi, Pet! 120 ,m ,m ~, "00

!f1lTl"' •.~ Z1ll(R)J) "" "" ',10 ,,.

Gelujdwering Rw:
Typen 3/3: 26 dB
Typen 8/8: 32 dB

Mechanische prestaties

Vorm, afmetingen, gewicht
Vonn:
rechthoekig. Op Mnvr.!l.!lg lever~.!Ir meI .!Ilgo
~chuinde nok· en gooteinden.
Slim Fix Spoor: l.!Ing:;n.!lden met ~onning en
overl.!lppende Mden.

Afmetingen:
breedte 1020 mm

. lengte: op ~pecifiC'ltiev.!ln 3620 Um 7520 mm,
SlimFix Spoor: 6000 mmo

. dikte: .!I!h.!lnkelijk i~ol.!ltiewMrde (zie t'lbel),

Gewicht:
.!I!h.!lnkelijk V.!ln uitvoering
(zie t.!lbel),

Keuringen:
ATG 2010, Type R30: ATG 2473 en beproeving:;.
ved.!19 RUG·Gent nr. 8598.

Mtlleritlien:
. 1""I"tiekern: EPSHR (geëxp"ndeerd poly:;.

tyroon) met een ver.hoogd i",lerend vermo

gen, volgen:; ATG·2010, br.!lndvertr.!l9end ge·
modificeerd, (H)CFK·vrij;

. SpMnplMt: Bouw~pMnplMt met verbeterde
vochtbe~tendigheidv.!ln het type B (STS 04,6),
~chimmelwerend;

Hout: Europa.,.. "".!lIdhout, kW.!lliteit S6 con·
lorm STS 04 deel 2 uitg.!lve 1989.

Toebehoren:
Slim Fix i~ leverbMr inel. .!Ille bevlY.:ting~· en
.!Ildichting:;middelen. Voor bep.!lling V.!ln hoeveel.
heden en type:; zijn h.!lndige Ulbellen be~chik.

~.!Ir. Teven~ geelt I",Bouw projeetgerichte
onder~teuning.

l:oIt1tiekern: EPSHR (goöxpl!lndoord poly:tyroon)

met oen verhoogd i:olerend vermogen, in ver·
:chillende dik~.

Onderpl&ll: Bouw:~tmpl&ll meI pl"t1tdikte
3 mm (type 3/3 en type Slim Fix Spoor) 018 mm

(type 8/8), of 25 mm (typo RF30l, voorzien ven

eon wit gobroken cotlting til: priml!lire ItllI9.

Alle type:, met uitzondering vM Slim Fix Spoor,
zijn voorzien Vtln 3 tengelltltten 20x30 mm en een

gootregel ytln 20 mm dikte, in hoogte veriërend

met de dikte ".!!n de i:oltltiekern.

Type L: voorzien wm leng:ribbon voor verhoogde

over:penning:·mogelijkneden, dikte 22 mm en in
hoogte vtlriërend met de dikte wm de i::oletie·
kern.

Type Slim Fix P,,:-.iel: Boven· en onderzijde bouw.

:p"t1npltltlt ".!!n 8 mm t in kern een extrtl pl"tI!
wm8 mm,
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IsoBouw PolyFort' en SlimFort • EPSHR muurisolatie voor hoge isolatiewaarden

1 1

I Korte omschrijving Slim Fort'" i: oen compleet nieuw i::ol"'tie:~toem Algemene Intrinsieke kenmerken I
I::oBouw PolyFort': i: oon Mrde muuri::oletie met voor gavel: die met or-thoti:che oopillting wor- Type:::

I oen door I::oBouw ontwikkeld nieuw i::oletÎem",· den I!l/gewerkt. I::oBouw PolyFort' en Slim Fort zijn in diver:o dik· I
teri",,,,1 EP5"", een ;",1"10' met een zeer hoog i~ Deze gep"tenteerde innov"tie onderxheidt zich te:: verkrijgbtlo!lr.

I lerend vermogen. Hot gevolg: In vergelijking 101 door de toepe:;:;ing Vtm de geïntegreerde 00.... I
"ndere ",Iterl\!ltieven i:;oleert boBouw PolyFort' geb. Dtmkzij deze beugeb ont.UI"'! er een door-

I met EPS'" Mnzionlijk botor wMrdoor botere lopende ;::oI"'lioIM9 zonder onderbrekingen mot I
U-wMrden bereikt kunnen wordon. houten Illtlen.

I Bovendien j:; I:oBouw PolyFort' dlmkzij de hlm- De beugeb mllken bovendien een zoor eenvou- I
dige lI/metingen, het 11Ige gewicht en de hulplij_ dige en ~nelle plllllt-.ing Vlln de i:ol"tiepl"ten

I nen m"kkelijker en ~neller in de :;pouw te plllllt- mogelijk. Hetzelfde geldt voor het "elwerk. Deze I
~. Hierdoor k"n kootblIre tijd en geld b~P<'lIrd k"n d"nkzij de uitgekiende ~men"elling v"n de

I worden. 1:o60uw PolyFort' i~ zeer "ttrllctie/ beugeb door éón per:oon kinderlijk ~impelgere- I
goprij::d. "Ii::eerd worden.

1 1

1 1

1 1
M"leriM/:

1 __:::~:,~~ PolyFort - lichte en hllrde pl"ten VM EPSH
, met I

1~~~••~i~~;~~-~~~~~i~~S:~::~~~~::::~ een verhoogd i:olerend vermogen, in brtlndvei-
I lige SE-kwtlliteit. I

Slim Fort - lichte en ""rde pl"ten EPS""-SE met
I oxtroem hoge i:olerendo werking. ter pIMt~ov"n I

do mOUllen beugel~ or"nje EPS-SE in verhoogdo
I den-.iteit I

I Vorm, afmetingen, gewIcht I
Vorm:

I PolyFort - rechthoekigo pillten. voorzien vlm een I
extrll groto ~ponning rondom voor eon goedo

I onderlinge Mn~h.iting zonder koudebruggen. I
PI"ten zijn d"nkzij de hulplijnen op het product

I ~nel en ge"Mkkelijk te verwerken. I
SlimFort _ Rechthoekige pl"ten, voorzien v"n

I een m~~ing/groef klikverbinding voor een I
goede onderlingo Mn~h.iting zonder koude-

I bruggon. I

I Afmetingen: I
PolyFort -1200 ~ tIJO mm (werkende mMt), :;pon-

I ningv"n2Smm. I
- Slim Fort - 1200 x tIJO mm (workendo mMt)

1 1
Ge"';cht:

I Zeer lichte en eenvoudig ""nteerbllre pl"ten. I
Thermi~che pre~U1ti~

1 1
W"rmleweerst"nd R:

I zieUlbelbijt~~. I

I Prestaties biJ brand I
Br"ndk/lIs~e:

I Eurocl,,::oo E volgorY.: NEN-EN 13501-1 I

I Geschikt voor gebruik I
Toep""ûngsgebied PoiyFort:

I in "lle geheel 0/ gedeeltelijk gevulde ~pouw- I

1 1
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I muurcon~tructie:: bij binnen~pouwbl~on ven met nogo i::oletiowMrdon, dMrdoor eenvoudige met de ~ponning Mer buiten I!lflopend. I
zowel tr"ditioneel me~lwerk, cellenbeton, kelk. monltlge, m.!lkkelijk Ie ltlgen, minim",le mwrdik- Pleten in ver~nd &Inbrengen (overl"p mini_

I z"nd~teenblokken "is gew"pend beton. ten, uit,tekende U·wtlo!lrden. m,M120 cm). I
Bev"""tiger1 meI 9"ngbere 'P0uw...,ken en clip,

I ToepllSsjng~gebjed SlimFort: . SlimFort . Zoor ::nel vorwerkbMr systoom, geen (min. 4 stub per m'). I
boltltiepleton voor go::loten goveby::temen mot koudobruggen, grote btnpl!lringon Mn mllteria- HoeklIMsluitingen koud lOgon elkMr plMtson

I geventileerde drego govelbekloding met oen len (ooul en folie) en ",Itijd oen optimMI goven- on fixeren mot oen rochte SpoUWhMk. I
mexim"le gewicht Vtm 19 kg/m', horizonltltll en tileerde gevel. Eventuele I'\!Iden ,,/dichten meI i",l"tie,chuim.

I vertictlo!ll verwerkbt\.!lr bij nieuwbouw en renov,,· I
tiewerken lOl 20 meter boven het m"~veld. Toe· Randvoorwaarden, eisen m.b.t. de Economisch, commorclölo randvoor-

I ~~beer op dr,,~~tructurenvl!ln beton en m,,~::iel opbouw waarden I
of geperforeerd met::elwerk. Toepl!l,~ing in ku::t· Enkele <!<!nd<!ch~punlen bij PolyFort+: LeveringsvoolWMrden: op Mnvreeg bij boBouw.

I gebieden in overleg met l~oBouw. . Binnen~pouwbll!ld vll!lk ,,!werken. I.8veringsgobied: Beneh.Dl,lJr"ldere lenden in overleg. I
. De pl"ter1 onderling en tegen hel binnen- Leveringen: vi" verdele"

I Brvikb<!lIr, economisch: ,pouwbl&d goed ""n:;luiter1_ Technische service: techni,che projeClOnde"teu- I
PolyFort . zeer dunne, lichle en ~rde pl"ten . PI"ten zoveel mogelijk "liggend" ""nbrengen ning op ""nvrtlo!lg.
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Bedrl.lfsgegevens
J,G,S.Europe bvbe gooft tecnni:;che voorlichting
&In gemeenteoo",uren, erchiteeten, ,ludiebu
re"u, en p'.!Ikti,che voorlichting door middel ven
demon,treli~ ter plee~e_

Het bedrijf;:; exclu::ief importeur en verdaler vlm

Jointox·kun:;tMr~ voogmorteb en koud re~ra

tie·",/"It eA5yPHALTl!l PRO voor de Benelux_

76

Leveringsprogramma
• NIEUW: Jointex Ee,y Extrl!l Fine i: een gobruîkz.

kl"re, weterdoorl"tendevoegmorlel voor beton
en netuu",leen, klink,,",. tegeb en ke,,,mi:che
tegel: meI :m"lle voegen.
Uitormeto ge::Ó'':kt voor voegen wJnl!lf 2mm.
6orijdb&u met de euto (mex. 1,5 ton).

• Jointex E~y·Joinl . kent en k1"re voegmor·
tel ,1erk wtllerdoorltltende voegmortel die zo
goed tll, elke hoeveelheid regenwtller in de
ondergrond tIlvoert.
Jointex EtI'y·Joinl i~ perfecl voor de Mnleg vtln
voelptlden en torrtlz::en,
De poreuze "ruClU"" Vtln Joinlex E,....y-Joint
voldoel &In tll Wl ei,en, vtln wtllerdoorltltllbtltlr.
heid lot milieubew<r.lheid. Joinlex E,....y-Joint i,
vor~t· en dooizoutb~lendig. onkruidwerend.
~Iijttlgeoo,tendig.

• Jointex Drtlirltlge . doorkltende voegmortel
",erk wtllerdoorltltende voegmortel die lO

goed tll, elke hoeveelheid regenwtller in de
ondergrond t1fvoer1. Joinlex Drtlin"ge i~ perfect
voor de &Inleg vtln opritten, privtlto· en ope.....
btlre ptlrking"
Jointex Drtlirltlge i, vor"· en dooizoutOO-te.....
dig. onkruidwerend, hogedrukreiniger., ,Iijta
ge- en veegmtlchineOO-tendig.

• Jointex D·Medium . ooproelde voegmortel
gering wtlterdoorltltende voegmortel voor ba
,trtlting. Joinlex D-Medium i, vo~l· en dooi
zout·OO-tendig. onkruidwerend. hogedrukrei_
niger·, ,Iijttlge. en veegm"chine b~tendig.

Jointex D·Medium
i~ perfecl voor normtlle verkeer~bel""'ling

• Jointex D-Hetlvy . moderne voegmortel leer
gering wtlterdoorkltende voegmortel voor be
,trtlting. Jointex D-Hetlvy i, vor,,· en dooizout·
OO-tendig. onkruidwerend. hogedrukreiniger·.
~Iijttlge- en vOO9mtlchineoo-tendig,
Jointex D·H"",vy i~ ntI 6 uur voor voelgtlnger~

begtlo!lnbtltlr, n" 24 uur ook g",chikt voor ver·
keer.

Perfect voor openb"re wegen meI korle ~per·

periode.

• Jointex D·Extr" He"vy· de ,terbte voegmortel
leer gering wtlterdoorl"tende b"'trtlting'Voeg·
mortel, Jointox D·Extrtl HelWy i~ vo~l· en dooi·
zoul be,tendig. onkruidwerend, hogedrukreini·
ger·, ~lijl"9o- en veegm"chinoOO-tendig. Join·
tex D·Extr" Hetlvy i, perfecl voor bUZ::tt1lion"
I"tldzo""," en openb"re wegen.

• Joinlex Decor· decor"tieve ::plit· en ~toon~I"9·

binder een bindmiddel wMrmoo men in de
Mndel verkrijgbMr ,plil (gewtl~::en, gedroogd
en ,tofvrij) en ,teen:;ltlg k"n binden voor bin.
nen- en buitenruimten (korrelgrootte v"n,,1 5/8
tol mtlximum 16/32) Jointex Decor i, idetltll
voor boom~piegel~, decor"tieve oo",r"tingen,
grtllzerken en hui~Mn~luitingen,

Joinlex Decor i~ vor~t· en dooizoutoo-tendig
en voorkomt or>kruidgroei. Het dient uibluitend
~men meI droge- en ,tolvrije ::plil en ,teen,l"Sl
gemengd Ie worden. N"ne ,plit of ,teen,l"Sl
ktln leiden lOl vlekvorming en vermindert de
hechling. IdeMI voor onkruidvrije ptlden, oprit·
ten, '
Geen onkruid meer verwijderenl

• Joinlex Terrtl, . voegmortel voor gecO.!lte tegel,
en poreuze n"1Uur~toen

• eASyPHALT" PRO i~ een reptlrtltie "koud" .t1~.

1,,11 op bitumenbtloi, en i, zowel bij extreme
w"rmte tll, bij extreme vrie,kou zéér eenvoudig
&In Ie brengen.
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KINGSPAN UNIDEK NV

Bouwelven 17...

BE 2280 Grobbendonk

Tel.: 014 24 70 10

infoCkingcp...nunidek.be

www.kingcpllnunidek.be
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Unidek

ZfLFDRACiENOE ISOLERENOE OAKElEMENTEN
Zelldregende en thermi~ch i~olerende dekelemen·
ten worden niet 'tu~~en' het 'treditionele' ~chrijnwerk
gepleet~l, m&lr bovenop hooten horizonUlle ~teun

~Iken. Met één hendeling i~ de gehele dekopbouw
kent·en·kleer. incluzief deefwerking een de onderzijde.
Zelldregende i~olerendedekelementen, ook wel ~nd·
wichelementen genoomd. kunnen zowel voor nieuw·
bouw el~ renovetie worden ingezet.

De voordelen zijn:
· ~nelle verwerking;
· goon foutenle~t en minimele hoovoolheid re::tefvel

dMkzij levering op meet;
· koudebrugerm denkzij de doorlopende icoletie:;cl-o'l;
· grote over:;penningen;
· de binnenzijde i~ kent·er>-kleer ol neer keuze mekke~jk

el te werken (beMngen, ~childeren, beplei~teren);

· win~t een leefruimte;
· men komt in eenmerking VOOl overheid~::ub:idie~.

De innovlltieve eerd vlm King'p"n Unidek hooft geleid
tot de ontwikkeling vl!ln 1"lloze producten voor de
bouw, "Ilo verveerdigd op b,,~i~ vl!ln hot milieu~p"rende
i:;ol"tiemtlteri",,1 EP5 (geë~pendeerd poly:nyreen),
De onderneming i, in de Benelu~ mtlrktleider op het

gebied v"n zelldrtlgende i:;olerende ~ndwichelemen·

ten vOO( nellendo deken. Het levoring,progremme

omvlIl vorder onder meer unive~"le elementen die
toope~bMr zijn VOOl elle bouwdelen (er kunnen deken
en buitengevel~mee worden gemeekt, meer ook bin_
nenwenden en tOP9evel~), renovetieproducten, plet·
dek., wend- en gevelelementen, :;poowmuuri",letie·
pleten en prefeb fundering~beki~ting~y::temen.

Leveringsprogramma
Het uitgebreide ee""timent ven Kingepen
be~teet uit de volgende productgroepen:
· Hellend dek
· Plelond
· Plet dek
· EPS (geëxpendeerd poly~tyreen)

· Fundering~beki~ting
· V1oeri~oletie
· Spouwmuuricoletie

Bodrijfsgegovens
King_p"n Unidek i, lever"ncier v"n innOV"lieve opl".."
,inger1 voor ,nel en efficiënt bouwen en ;,oleren. Deze

oplo"ingon leveren een fictieve bijdr~e Mn ener·
gieoo'p"ring en optim"li~tie wm hot wooncomfort.

Dlmkzij de voortdurende Mndecnt voor milieueffecten
tijden:; productontwikkeling, productie en recycling

zijn de ;:;ol"tieopl"",ingen bovendien duurz""m.

De onderneming. opgericht in 1969 in Gemert (Neder·
lend) en voorheen bekend eb Unidek av, ie onderdeel
ven de King:;pen Group. Kingepen ie wereldwijd leider
op het gebied ven hoogweerdige i~oIetie, bouwmete·
rielen en geïntegreerde Soler·oploo~ingen.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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KOPAL NV

IeperstrIlIlt 75 A

BE 8610 Kortemluk

Tel.: OS1 5709 00

FllX: OS1 570988

infoCkopl'ILbe • WWW.koplll.be

I(Oi»AL
good fences moke good neighbours
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Bedrijfsgegevens
Ko~1werd opgericht in 1980. Het bedrijf werd "I
hooi ,nel een referentie in de Selg;,che merkt en
leh momenteel zo'n 90 medewerke".

Ko~1 heeft oon eÎgon Ror..el!lrch & Development

/!I/deling, een modern producti<MpperMt, een
eigen voillutomllli,che poederc~Ulldelin9 en
een eigen w"genp.!lrk, Mngevuld met e~terne

penner"

KOp.!i1 w...~ pionier in het Mnbieden wm volledig
gOllutomllti~erde producten. De eigen ontwik·
kelde llulomllti~tiewordt onlicht~llr in hel ont·
werp verwerkt. Elke poort die hel bedrijf verlIllIl,
heelt een grondige controle ondergIllIn, wtlo!lrbij

"Ik ondordool zorgvuldig getint word. Elke poort
krijgt M goedkeuring zijn eigen CE·lllbel mee.

Nllll,t België i, KOp.!ll voor,,1 "dief in Fr"nkrijk en
Nederlend, meer ook in Del'lemerken, Letl"nd,
Groot·Srittennië en Duiblend, met een uitge
breid verdeelnet.

Kwaliteit Îs de norm tiidens de fH"oouctie
Doorheen het hele productieproc~ v"n onze
producten i~ kweliteit onze groobte zorg. D"t i~

onder "ndere het gevel bij de keuze ven het mete
rieel, het ontwikkelen v"n eigen ~turing~~oftwere.

de eend"cht voor tecMi~che det.!lib, enz..

On~ modern m"ehil'leperk en onze hoog gekwe.
lificeerde medewerker-. ~te"n ger"nt voor een
degelijk efgewerkt product, d"t een elle moge
lijke productei~en voldoet. Op elk vl"k wordt
contil'llJ go~treefd nMr verdere verbetering vM
de producten, die dM ook Mn de ~treng~tevei
ligheid,,"ormen voldoen.

CE.ma,bnng
Met het eenbrengen vM de CE·merkering gooft
Kopel Mn det het product Mn elle ven toepe~·

~ing zijnde Europor..o regel~ voldoet en det de
conformiteit~ ol overeen~temming~procedur~

zijn voltooid. In de conformiteieverklering i~ een·
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gegeven det het product voldoet een elle ven
toep","~ing zijnde Europe-...e richtlijnen.

Poorten op maat: de kradlt van Kopal
In bepellide om~tMdigheden i~ het plMt~en vlln
een poort met ~tendMrdefmetingen moeilijk ol
prllkti::ch niet mogelijk. Het kM ook gebeuren
det voor bep""lde 1Oepe...ingen er heel ~peci

fieke produetei",n zijn, w""rvoor op de m"rkt
geen poorten te vinden zijn. 11'1 zo'n gevel i~ een
op mMt gemMkte poort de enige opl=ing.

Kopel hooft om te beginnen 001'1 hele reeb
~t"nd""rd elmetingen in heer g"mm", die voor
de mee~te toepe~~ingen ge~chikt zijn. AI~ ech
ter moet "fgeweken worden v"n de ~tendMrd

elmetingen, dM i~ det bij KoplIl goen probleem.
In ~emen~rMk mot de kiMt mllken wij een
op mMt uitgewerkte oploo~ing. DMkzij onze
ruime ervering met m""twerk, k"n rel"tiel ~nel

en tegen een competitieve prij~ een poort op
mMt gemeekt worden, die volledig een de ei~en

en wen~en vM de klllnt voldoet. Dllt i~ de grote
krecht vM Kopel.

Loverlngsprogramma
Omhei....ngM;

Geple~tificeerdvlechtwerk
Stellimlltten
Spijlenhekwerk
Sier~pijlenhekwerk

De keuze van de juiste omheining hangt voorna·
melijk al van de toepassing. Het spreekt voor zich
dat het omheinen van een tuin niet met dezelfde
materialen zal gobeuren als het omheinen van
bijvoorbeeld een gevangenis. Daarnaast kan hel
beSChikbare budget voor de omheining eveneens
een rol spelen.

Naast veiligheid en budget is er ook nog het esthe·
tische: voor het omheinen van een stadspark of
een geklasseerd gobouw bijvoorbeeld, kiest men
voornamelijk in functie van het visuele aspect en zal
een sierspijlenhekwerk misschien meer gepast zijn.

Ab IMme komt ook nog de per~nlijke smMk
""1'1 bod. Wie zijn eigendom een omheining
met een eigen k"r"kter wil geven, ken zeker zijn
g"ding vinden in het Kopel g"mme.

Draaipoorten
DrMipoorten vM Kopel zijn beschikbMr in tel
v"n "Imetingen, v"n kleine tuinpoortj~ lOt zw"re
industriepoorten. Voor elke toepe~ing heeft
Kopel een gep.!lSte dreeipoort.

Alle stllien poorten vlln Kopel worden verzinkt,
zodllt ze govrijwMrd blijven vlln corrosie. NlI het
verzinken kunnen de poorten voorzien worden v"n
een poly~terpoederlek, weerdoor zeer nog beter
g""n uit zien. Ook de eluminium dreeipoorten
kunnen van een leeg poederilIk voorzien worden.
DMkzij de eigen poederlllkeldeling. klln Kopel
elle poorten in een RAL·kleur nMr keuze loveren.

SchuifpoortM
Schuilpoorten v"n Kop,,1 zijn volledig v"n ver·
zinkt steel, vM lIluminiLm of eon combinetie ven
beide. Bij het ontwerpen vM iedere schuilpoort
i~ heel veel Mndecht besteed Mn het lntheti::che
"speel, weerdoor de schuilpoorten v"n Kopel
eerder eleg"nt voor de deg komen els je ze ver·
gelijkt met "ndere.

Ook de kWllliteit vM de gebruikte mlltorillien en
systemen wordt continu in de geten gohouden,
w""rdoor de Kopel schuilpoorten niet "Ileen
betrouwbeer, meer ook gem"kkelijk te onderhou·
den zijn.

Speciale Producten
NMst lIlierlei toebehoren voor omheiningen,
dreeipoorten en schuifpoorten kunt u bij Kopel
ook terecht voor meer 'specieie' toep","singen
ol veri"nten op de st"nd""rd producten, zoels
drMitrommeb, rem pelen, ~pijlenhekwerk voor
hui~ieren, enz.
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M.I.B.A. POORTEN

Begijnenmeer~ 12

BE 1770 Liedekerke

Tel.: 053 68 26 59

Fex: 053 67 01 21

infoCmibe.be • www.mibl.l.be
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Leverfngsprogramma
• MIBA Flex: SectioMIe re,identiële gerege

poorten, geÎntegroord in de govelbekleding.
Gevelbekleding én efwerking "'etiol\!lle poort
met eenzelfde meterieel l

De gevelefwerking, met lemellen of in pleetma
teriMI, loopt in éénzelfde vlek ook door over
de geregopoort, wMrdoor de poort volledig
opgeet in het goveloppervlek,
De ,eetiOf'\tlle geregepoort heeft dezelfde hoog.
weerdige kenmerken én i-.olntiOW&lrden eb de
::e<:tion&llpoort MIBA Therm (U = 0.52 W/m1K)

• MIBA Indu~triepoorten: dubbelwendige. geï~o

loorde poort met ge"~oleerde ~telen penelen.
met ,umdeerd vingerklembeveiliging. inwendig
gemonteerde kebel" kebelbreukbeveiliging.
veerbreukbeveiliging en onderloopbeveiliging.

• MIBA Therm: dubbelwendige ",ctioneelpoor·
ten met i::oletieweerde U = 0.52 W/m 2K

• Verder ook ~nellooppoorten, leedkede::, brend·
werende deuren en poorten, ~nelter~, wielge
leide"..

In de toekom~t zei M.LBA ~teech blijven inno
veren, zowel op het gebied ven d~ign eb op
techni,çh vlek. Kweliteit en oervice zullen "eed,
blijven primeren bij M,I,S.A. en dit door een pro
fe,~ionele Mnpek met erveren per::oneel. Kort
::.emengevet: M,I,B,A. zet de kient ~teech cen
trMI.
Deerom ,pelen we in op uw wen, en uw vr&lg
met een product op meet.

M.I.BA ~tMt ook gIlrMt vOOt: een uit~tekende

onderhoud,~vice_

Een ';nel en correct her,tel Vtm vw ind<r.trië-Ie

poorten i, Vtm lundllmenteel beltmg voor de con·
tinuïteit "!!In uW bedrijfullctiviteiten.
Een pllrtner in ner~tel zorgt ervoor dil! proble
men in de toekom~tworden vermeden.

M.LB.A. biedt werk &In meer dtm tIJ toege
wijde werknemer-., Deze menoen meken M,I,S.A.
compleet en gerenderen de kweliteit ven el zijn
(indu~tri"le) geregepoorten.
Ui~tekende klentemeletie~ en een ~perieure

oervice zijn de fundementen ven het ~u<:<:~ det
M.LSAkent.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

Bedrl.lfsgegevens
M.I.BA Poorton i~ go::pocillli::oord in net ~::em

bieren en pl&l~en"/ln 9ll'''gepoorten zowel voor
p""iCI.Ilieren "b voor prol"""'ionelen.
Hel bedrijf heelt een j"renl"nge ervtll"ing in de
:lOctor en gllrMdeert u niet Ilileen een 9"'"90
poort "!!In uit~tekende kWllliteit, ook oen uit~to

kende ~orvice 7 17 en 24h/24h, door nooggekwll
lificoorde monte...,," en korte levering:nermijnen.

Zo ken MIBA een op me.!ll gem""kte ,ection"le
poort leveren op een uite,,! korte termijn Vtm 3

il4 weken.

........................................................................................................................................................................................1.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



MaNIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV

Lokerenveld~trll"'t57

BE 9300 A...bt

Tel.: 053 72 96 72

FllX: 053 72 96 69

info.beCmonier.com • www.monÎer.be

~
MONIER

DakaPNerkmgen, sy&temen voor h~lend dak PF, thermISCh isolerend

Teew..n 1471Nf2

Tegalit

DNH 147)Ng3

FomeneUe

Oudt>HoU..

OVH 200 Rubens

OVH 206 Brueg..l

Kiwspan

Poste120

R..nova

RubmlJV

Ilubm UV

Rubm9V

Signy

TUile Plal

VHVallabel

V1<lkke MuIden

147)Ng2

DryJoU 147JNa

Figaroll

Problo·S 147)Ma

CUMA CO:4FOIlT PLUS 147lAn71M21

147JNa

CoroblV..nt 137.51Xa

Multif1ex

""'"Wakaflt>X 1471Mn6

Spirtech 147lLa

Spntech

Vapolt>eh Cllma+ 200

199IXg2

Cl COBOSYSTEMS- NV 2017 ~

• Grote Pllnmodellen
· MüRITZER (Topas 11)
· RENOVA
· RUBIN 9V
· RUBIN l1V(P)
· RUBIN 13V
· STANDARD (Topas 15)

• Toebehoren voor dllk"fwerlángen
· Ondordakfolio SPIRTECH 400/300 1300 + I

200/110 en VAPOTECH Clima+ 200
· FIGAROLL en DRYROLL ventilerende afdichting

ruiters

· WAKAFLEX loodvervangende aansluiting
· PRQFILO·$ en prefab kielgoot

• l~ol!Jtie

· MONIER CLiMA COMFORT PLUS: isoilltieplaton

• Gegolfde Pllnnen

· DNH
· OUDE HOLLE
· OVH 200 RUBENS
· OVH 206 BRUEGEL
· VH Variabel BREITNER
· VH Variabel RUYSDAEL

Leveringsprogramma
MONIER ontwerpt en produceert vrijwel alle dak·
pannen en daksysteemcomponenten (onderdak·
folies, panhaken, loodvervangende aansluitingen
etc.) zelf, Zo zijn alle onderdelen perfeet op elkaar
afgestemd, wat resulteert in een perfect werkend
dak. Alle componenten worden getest, zowel in
onze eigen als in onafhankelijke testlaboratoria.

Keramisch dakpannen
• Stormpannen • Vlakke Pannen
· POSTEL 20 . FONTENELLE
· KRUISPAN . SIGNY

• Betondakpannen . TUILE PLAT
· TEEWENPAN . VLAKKE MULDEN
· TEGALIT

Dakalw..rkmgen, prefab krlgoten, alg.

Dakalwerkmgen, pannen, toebehoren

80

Daken, dakdoorvoer..n, alg

PRODUCTENREGISTIR

Dakrandt>n, ven:ormbar.. plal"n, PIB

Onderdaken, soepele/olies. alg

Daken/structuren, syst..m..n, alg

Producten, gebakken aarde1drversen

Dakafw..rkmgen, pann..n, g..bakk..naardt>

Dakafw..rkmgen, pann..n, keramrschEN 1304

Bodrijfsgegovens
MONIER Roof Produets Belgium NV. maakt 100%
deel uit van MaNIER Group, de grootste dakpan.
nenproducent ter wereld. Naast een compleet
assortiment dakpannen, afgostemd op de Belgi·
sche markt, levert Monier alle componenten om
een dak tot in detail af te werken: b.v. WAKAF.
LEX·, FIGAROL·, SPIRTECH· en PROFILO·S·,
Stuk voor stuk producten die professionele vaklui
weten te waarderen omwille van hun verwer·
kingsgemak en bewezen duurzaamheid. Monier
staat garant voor een persoonlijke én vakkundige
benadering, Ook wat de dienstverlening betreft,
MONIER Dakservice staat architecten en aanne·
mers/dakdekkers bij waar nodig met technisch
dakadvies.

Dakafw..rkmgen, pann..n, bt>lonEN 490
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PARTHOS BV

Ringl!llln 16

BE B501 Kortrijk

Tel.: 056298979

Fax: 0562989 78

infoCpllrthos.be • www.pllrthos.be
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Mobiele Gla$Wanden:
PRESIDENT I TRAN5PALACE

· Afzonderlijke p"nelen.
· HoogwMrdig r~l· on Ioopwegonsysteem,
vloerr~1 is overbodig,

· HoogwMrdige gle::uitvooringon,
· Geh.";d~i",l"tiew""rde: tot Rw 43 dB voor de

TRANSPALACE.

SPACER51 MONOI PROGRE5S1 PHONIC
Enkebcheligo uitvoering:
. deuren: SPACER.
. w"nd: MONO.

Dubbebch"lige uitvoering:
· PROGRE55/ PHONIC.

Houten Vouwwanden:

In September 2014 ontving ook P"rth~ Chi",

Mobile W"II SY'tem~ Co., Ltd. (I"ctory) een 150
14001 certificering.

Levorlngsprogramma
Mobiele geluidsisolerende paneelwanden:
PALACE 801 PALACE 901 PALACE 1101 PALACE
11051 PALACE XXL.
· Afzonderlijke ~nelen.

· Ruime keuze in oppervl"kte m"teri"len.
· Zelldrtlgende "Iuminiumr"il, geen vloerr";!.
· Klemlijsten ""n onder. en bovenzijde voor opti.

mille ekoestische dichting.
· Geluidsi::oletiowMrdes: Rw 36 dB tot on met

Rw 57 dB (tlY.:t rllpporten op Mnvrlltlg!).
· Verdere mogelijkheden: enkeleendubbele loop·

deuren, br"ndwerendheid, """,i·"utom"ti~ch,

gl"",peningen, gebogen r"il enlol gebogen
~nelon. onz,

Sinds 2006 is P"rth~ met 111 deze middelen rocht·
streeks "ctiof op de Belgische mllrkt.

On~ productgemme b~tMt uit mobiele wl!ln,hy~·

temen. DeernM,t voeren wij projecten uit in de
interieurbouw. Hel gehele t'''jecl v"n ·concept,
engineering tot productie, logi,tiek en mont"9E!'
i, in h"nden Vlln Pllrtn'h. N!lll:;t onze Illbriek in
Penningen (NL) hebben wij lOven:; j",briei<en

in ChiM en Th...ilend. Onze R&D eideling volgt
Muwgezet /lIla ontwikkeling"n in de bouw. De
opl"":;ingen die hieruit voortkomen worden zo'g
vuldig ge~l op kWllliteit en toeptdjllllrheid.

Budrijtsguguvons
P""hoo SV i, ,ineb 1968 producent Vtm ruimte
opl""'ingen.

•
Bmnendeuren, systemen, alg. [32.5)Aa

Binnendeuren, systemen, alg, akoestisch isolerend 1325!AdIP2)

Bmnendeuren, vouwsystemen, alg. QaSSle 13254)Ad

P<lge

Punee

ROY<l1

BmnenllUlehtmgen, kantoren [7·)AalT1321

Binnenimichtingen, scholen 17- )AdITl71)

BmnenllUlchtmgen, :alen 17·)AalT1521

Binnenw<lnden, scheidrng>w<lnden op metalen profielen, 91Pspl<lten, thermIsch lSOl IU 6)AI7IM21

Bmnenwanden, systemen, alg [221Aa

Binnenw<lnden, sy&temen, gl<l& Presldent IU)Ao

Transpalaee

Bmnenwanden, vouwsystemen, alg gOM 13254)Ad

Phonic

Ptogress

Binnenw<lnden/beweegba<lr, pilneelsy&temen, <lIg P<lI<lce80 12231Ad

Palace90

P<ll<lce 110

Bmnenwanden/beweegbaat, systemen, alg PalaeeXXl [2231Aa

Binnenw<lndeniverp1<l<ltsb<liU, systemen, <l19 IU,3IAdIW61

Certificaten en keuringen
NM:;1 het FSC· certificMt, behMlde Pllrtnoo eer·
der het ISO 14001, 9001 en het VCA~ cerlifiCllll!.
Ook i:; Pllrthoo P<'rticiperend lid v"n hel Dutch
Green S"'lding Council en i:; zij &'Inga:;loten bij
de Ri~ en Corrvtructionline.
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PENTAIR THERMAL BUILDING SOLUTIONS

Romeinse strllllt 14

BE 3001 Leuven

Tel.: 016 213502

Fex: 016 21 3604

sl'IlesbeluxCpentl'lir.com • www.pentl.lirtherm!ll.be

~PENTAIR

ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~

• Tompertltwrbehoud VM wtlrmwtltorleidingen
In grote commerciële gebouwen zorgt net R"Y
chem HWAT-o:;y:;teem ervoor d"t er onmiddellijk
w"rm w"ter uit de kr""n komt. Dtlt be:;p"tlrt
energie en w"ter.

• Controle- en regel~y~temen - De regeling en
bewtlking vtln he"t-\rtlcing circuit~ ktln on::enti
001 zijn om de ononderbroken :;\room v"n uw
"ctiviteiten te g"r"nderen, de :;neeuw rondom
uw woning te :;melten, te voorkomen d"t er ij:;_
pegel~ gevormd worden op uw d"k, enz.

• W"torlekdetoctiony:;tomen - KMtoren, hoteb,
mU:l/M, computorruimte~, d"t'lcenter~ of tln
dere commerciële gebouwen hebben tlilemtltli
hun eigen unieke functie:;, infrtl:;tructuur en om
geving.·.

Leverlngsprogramma
• Vorstbeveiliging v"n leidingen. Thermische;oo

l,.,lie "Ileen vol:;t!let in de winter niel voor de
oo..cherming Vlln w"terleidingen, tx>oldbrllnd·
blucloidingon, :;prinkle~y::tomen, ... Onze zei/
regelende verwllrmingz::y~tem werken in de
I!llierguur~teweor~om~t'lndigneden.

• Ontdooien v"n opritten en toeg"ngewegen 
IJe en eneeuw op t0E!'9tlngewegen ol opritten
kunnen gev""rlijk zijn en ver\rtlging, ol zeil:;
ongevtlilen veroorztlken. Ontdek nee u dit ktln
voorkomen met de oplooeingen vM R"ychem
voor het enoouw- en ij~vrij houden v"n opritten
en toegtlngewegen.

• Zelfregelende ontdooio:;yetemen ontdooien
:;neeuw en ije, w""rdoor emeltw"ter zich veilig
IMg~ de goot en door de regenpijp v"n het dtlk
oon weg nMr beneden kM bMen.

• R"Ychem - ~y~temen VOOr het ~neouw- en ij~vrij

houden Vtln dtlken en goten - Rtlychem ey:;te
men zijn geechikt en noodz"kelijk voor tlileriei
:;oorten gebouwen, ..

• Vloerverw"rming (elektri~ch) - Elektri~che vloer
verwtlrming wordt dicht onder het vloeroppor
vltlk geplMt~t, zOOtlt de ruimte ~nel opwtlrmt.
D"nkzij de gelijkm"tige w"rmtoverdeling over
de vloer, i~ net mogelijk de thermoot&lt 2 gr.,.
den Itlger d"n norm&ll te zetten, zonder com
lort- ol w"rmteverlie~.

82

BedriJfsgegevens
Penltlir Thermel Building 50lution:; beschermt
tegen winter- en wlllersch.!lde, optimeli:;eert
gebouwen en verhoogt hel comfort.
Onze producten en diensten zijn eenvoudig te

irotllileren, gobruibvriendelijk en duurzMm.
Overl!ll ter wereld genieten onze oploosingen het
vertrouwen v"n prol~,iol'\!ll, op de commercië-Ie,

r~idenliële en inlr.,..truetuurm"rkt, vllclgoedin.
ve-.teerder:; en eigel'\!lllr-. Vlln gebouwen.
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HET DAK,
STERK ALS EEN STIER!

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE

Aluminium~trlls~e2

D-98634 WlIsungen

Tel.: +32 (0)47854 53 88

Fax: +49 (0)369 41 7850

infoCprefa.be • www.prefl.l.be

83

STORMVAST omdllt elk I!lfzonderlijk PREFA
Illuminium dllkelement ~tormvll~t oovlY.:tigd i:.
ROESTVAST omd"l een PREFA·dek Vtm "Iurni_
nium i: ge<n""kt en d~~rom niet k~n roe-.ten.
BREUKVAST omd~t een PREFA ~Iuminiumd~k

zelf~ bij de ~terbtoweerzinvloeden niet breekt.
LICHTGEWICHT omd~t oen PREFA ~Iumini

urnd~k tot een tiende vM een gobruikelijk d~k

weegt.
MOOI omd~t een PREFA ~Iuminiumd~k voor
moderne en eigentijd~e~rchiteetu..... ~t!I~t.

KLEURVASTE COATING omd~t de l~klMg

vervormbeer i~ en duurzeem tornper~twr- en
woor~be~tendig i~,

OPTIMAAL VOOR RENOVATIE omd~t door
het geringe gewicht de k'hten v~n een com
plexe ondercon~tructie be,~rd kunnen wor_
den.
TOTAALCONCEPT omdllt het volledige ~~

teem vM PREFA oen optimllie ~lImenworking

v~n d~k, goot, gevel en zon""'"~temenmoge
lijk m~~kt.

MIUEUVRIENDELUK omd~t ~Iuminium 100%
rocyclebMr i~,

40 JAAR GARANTIE

Budrijtsguguvons
De elgolopen 70 jetlI" heelt Pre/tl Aluminiumpro

dukte GmbH, "I~ geen "nder bedrijf, ook over
de Oo~tonrijbe koJnd::gronzen heen eon goede
reput'ltie opgebouwd met de ontwikkeling, pro
ductie en verkoop vM 1I1uminium dek- en gavel·
'Y:;lemen.

De ,lerk groeiende, innov"tiovo onderneming i,
momenteel ectief in 16 Europe::e lenden.

Basi$materi~

Aluminiumlegeringen conform EN 1396. De coa
ting v~n de dllkelementen, d~bchindel" Io~n

gtY.:, dllkgoten, buizen en pillton vindt pleet~ vol
gen~ de Coil-Collting-prooodure on voldoet Mn
de ~trenge ei~n vlln de ECCA (EuropeM Coil
C~ting A,:;oci~tion) in 6ru,:;ei,

De Prefe.groep, met noofdkl!lntoor in het
~tenrijk~ MtlI"ktl l'\!lbij ülienleld, heelt tota!ll
380 medewerker, in die",,"l, W""'''.!!" 180 in 00,'
lenrijk.

40 jMr gllrllntie op het ~Iuminium ~,i:;m~teriMI

vlln de PREFA-dllkelementen, PREFA-dllbchin
deb en PREFA-IO"'.lIngtY.: tegen breuk, roe,t en
opvriezen bij Mtuurlijke milieubelll,ting en do::
kundige plMt-.ing door de loodgieterl

De moer den 4.000 vor~chillende. hoogwMrdige
PREFA I!lluminiumproducten worden uit~luitend

in Oo-.tenrijk en Duid"nd geproduceerd.

10 goede redenen om voor PREFA te kiuen:

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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MuNMuLA

-w

Fllx:015308777

Oude uo,,"ebll!m 266

infoCrovllLbe • www.rovl.ll.be

ROVAL BELGIUM

Tel.: 015 30 87 00

BE 2570 Duffel

1

1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1
Dakranden

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
I Muurafdeksystemen I

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

I Waterslagen I

1 -0:1" -lIr--__ 1
~

~

1 L"' 1

1 1

1 1

1 1

I Bedrijfsgegevens muurl!lfdeby::temen leverbMr. KI,~nt· of project- won geel uit wm hot op vernieuwende wijze I
Rovel, d,,! deel uitm""kt Vtm hel inlern"liontlo!ll ,pecifieke wen:;en kunnen de::9ewerrvt :;peei",,1 loeP<'~~ v"n indlrvtriee-I ontwikkelde en gapro·

I opererende Rey~ercAluminium, ie een l00rleen· worden ontwikkeld. duceerde bovwcomponenten in nieuwe en te I
gevende cpeci"licl in "Iuminium bouwproducten verbeteren woningen en utiliteit'gebouwen.

I die hun weg vinden in de woning· en uli~tei~· MMtwerk: I
bouw, zowel in nieuwbouw 1I1e in renovlItie. Om zoveel mogelijk mMlWork te kunnen bieden DemontoorbMrheid en flexibiliteit meken het

I be::á.lt Rovl!ll over eigon ontwerp- en productie- mogelijk om eenzelfde gebouw IMger te geb.u;- I
Loveringsprogramma .!Ildelingen. De ontwerp.!lldeling ontwikkelt zowel ken, met ve,,"d-.'Ilende gebruiker~. Teven~ k.!ln

I De ver~chillende productlijnen, ~peciliek voor eigen producten .!II~ producten l'\!I.!Ir de wen~en door IFD·bouwen de hoeveelheid bouw· en I
d.!lken, omv.!lt1en ondermeer d.!lkr.!lnden, mUur- en ei~n V.!ln de kl.!lnt. Het verv&lrdigen V.!ln ~Ioop.!llv.!ll ~terk worden verminderd.IFD·bouwen

I .!Ildeby::tomen, muurMn~luitprolielen, ontluch· tekeningon, workvoorbereiding en projectbage- combinoert zo do bel.!lngen v.!ln milieu en ocono· I
tingon, kiezelb.!lkkon on ~toek~tukken. Producten leiding gobeurt even·oon~ in MUW overlag. Eon mie in do boow:lector,

I voor gevel~ zijn w.!ltod~gen, zotwork, b.!ll~ter~, voorboeld V.!ln mMlWork zijn do tlluminium muur· I
r""m· en dorpel.!lldekke,,", begl.!lzing~prolielen, .!Ildek~y:;temen. Deze worden door Rov.!ll extlct Bij duurZ.!l.!lm bouwen i~ net uitgtlng:;punt d.!lt de

I ventil.!ltie-.y:;temen en tllwerking:;prolielen. Rov.!ll op m.!l.!lt geproduceerd en kunnen de'"..gewen~t nieuwbouw en be-.\.!I.!Inde bouw het milieu tijden:; I
i~ mtlrktleider in .!Iluminium d.!lkrtlnd.!llwerkingen ook worden gemonteerd. het bouwproce-., gebruik en ~Ioop zo min moge-

I on biodt een zoor uitgobreid tl~::ortimont Mn lijk beltl~ten. Rovtll Aluminium hoelt voor .!Ille I
v.!ln modollen in divo,,"o .!Ilmotingon, NM~t do IFD (Industrieol. Flexjbol on Domont"bel bouwen) voorkomende ~itutltilY.: uimokondo opkmingen.

I trtlditioneel vormg09ovon dtlkrendon zijn tevon~ en DuBo (duurzMm bouwen): I
.!Irchitectoni~che dtlkr.!lnden, 3-delig d.!lkrtlnden, De bouwwereld be-.teedt "eod~ meer &lnd.!lcht Informeer naar de complete documentatie op

I d.!lkrtlnden voor kun~btol d.!lkbedekkingen en .!I.!In IFD·bouwen en duur'Z""m bouwen. IFD·bo.... www.roval.be I

1 1
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Roval·Solotrime

J

•

L

"f-- ----1 Roval-type Hl

lCYen U"

•

Roval.Elegance

,".,.~~,::-----~:::5'

~==~l
ro

1

ROl/al.Primaire-

r "'..__.........-.80 ....... -
+-
~

,
"

ROl/al.type B

J

I
M

L

M~ _--J1 j,
" I

.....-L-I--

Informeer naar de complete documentatie op www.raval.be

Informeer naar de complete documentatie op _.rol/al.be

lnfo.-meet" naar de complete dowrnentatie op www.roval.be

I-----ro _

Roval.Anglee

Roval-Toscaan-

ROl/al.type A

T
'" ~:R:.=.•~r~"..~,.~k:· ....;s=1 ~

i~ J

r- "'__._.50.......

Muurafdeksystemen

Oakranden

rF
,

1~

~ •
• --

JROl/al·ne ROVlll.classic Plus· ROl/al·Standaard-

"
~

.--1
M

~

Waterslagen
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5ANH/i
SANHA BVBA

Industriel""'1n 7

BE 1740 Tern!ll

Tel.:02 583 00 40

F8X:02 583 00 45

sllles.beneluxsl'mh....com • www.sl.Innl.l.com

87

Door de vertiC!lle integr~tie en een menging v~n

MtioMliteiton, de wil nMr innovlltie on de hoge
mllto vlln betrokkenheid ven hMr medowerker~,

heoft het bedrijf eon zoor goed uitgllng~punt

voor verdere groei ontwikkeld.

Kwaliteit uit eigen fabrieken
Vier fllbrieken, wMrVlln een pure r~tvrij ~tllien

buizen f~briek in Berlijn en een roe-.tvrij eUllen fit·
ting f~briek in Schmiedefeld bij Dreeden, ever\!lle
verechillende logietieke dietributiecentr~, zorgen
voor levoring in heel Europll. Mot een eigen pro·
ductie vlln meer dlln 80 procent ~telt hot trlldi·
tiebedrijf ....t het Ruhrgebied de conelllnt hoge
kw~liteit v~n zijn producten veilig.

Met meer d~n 700 medewerker~ heeft SANHA
een j~~r1ijbeomzet v~n meer d~n { 110.000.000.

SANHA ie g.,...pe<:i~liceerd in eycteemoplocein
go-n, genereert 95 procent ven zijn omzet door
interMtionMI gocertificeerde producten en i~ de
enige leverllncier vlln perz::y~temon uit loodvrij
eiliciumbronc CuSi voor drinkw~terinet!lll~ti",.

Budrijtsguguvons
SANHA GmbH & Co KG is een Vlln de toon&l ....

gevende EuropE-.e I"briktmten ven leidingsY:;le
men voor verwIlrming. :ltlniUlir, koeling en induz..

triële insllllillti~, Het productengllmmll, vl!ln het

in 1964 opgerichte fllmiliebedrijf, omvlIt ongo
veer 8.500 "rIjkei"

Hel lIs:;ortiment bE-.~l uit fittingen en buizen

gomeekt uit koper en koperlogoringon (wMron

der het innovlItieve siliciumbrons), rOlY.:tvrij SIMI,
koobtofslMI en composiet mllterilllen, ener·
gie-efficiënte wlIndverwllrming- en p,,,ktische

inSUilllltie-.y:;temen. De hoogwMrdigo en inno
v"tieve sy:;temen Vtm SANHA worden niel enkel

in EuropIl rnMr ook in Ruslllnd. Azië en Austrlllië
geïnst'liloord.
De instl!llilltiesy~temon ven SANHA worden geïn
~~lleerd in r",identiële, commerciële en indlr.tri
ele gebouwen ~I:;ook in ~chepen. Met zijn ~terk

gedive"ifieerde productportefeuille v~n ve"chil.
lende mllterilllen, i~ SANHA lIb full-rllngo leve
rllncier niet lIlleen pllrtner vlln grootMnd"b en
in~llIlll1teu",mMr fungeert zo ook lIb leverencier
v~n grote indu~triëlebedrijven.
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SERGE FERRARI

SP S4

FR 38352 l.tJ Tour-du-Pin Cede"

Tel.: +33 (0)474974133

Fe,,: +33 (0)4 74 97 67 20

"'ndre",~.~ilk~ergeferrllri.com.www.~ergeferr...ri.com

~
Serge Ferrarl

GevelaPNerkingen. dichtingsmemblanen, acryl/polye&terwzels

.1.
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Budrijtsguguvons
Serge' Ferreri i, een wereldwijde ,peler el, wever
en textie'l coeter ven comp~ietmembrenen

en ~rtner ven voo~dV'ijver~ en net complete
techni~cne circuit. Serge Forreri bouwt Mn een
~tretogievoor duurzeme ontwikkeling met ~terke
initietieven.

Een wereldwijde ~peler

Met oen eenwezigheid op elle contioonten,
~teunt Serge Ferreri op een verkoop- en merke
ting~tretegie die dicht bij el zijn doelgroepen wil
,ltlen en dool wil uitmeke'n ven zijn omgeving:
voor,chrijve'~ (erchiteeten) , di,tributeu~, ver·
we'rke~ en gebruike".
De Mnooudende groei ven de Groep ven 10%
per jMr gedurende meer den 30 jMr, i~ direct
gereleteord Mn deze ~rtner::hip~tretegie,

De Precontrejnt -.technologie
Een belengrijke indu~triële innovetie, de Precon.
treint "'·technologie (voorgtr.pennen woef::el) ven
Ferreri - werd ontwikkeld door de Serge Ferreri
Group, opgericht in Frenkrijk in L.e Tour du Pin
in 1973.
Met deze technologixhe ::prong voorweere
dringt het jonge bedrijf ~nel door op de merkt
ven de compo~iet textiel membrenen, Sind~ die

detum, i~ de Serge Forreri Groep go~U1eg ver·
der uitgegroeid tot merktleider. De ~mengo

,telde textie'lmembrenen be-.t!len uit een weehel

ven micro·veZe'b (poly"'ter met hoge ,terkte')
bekleed met een coeting uit ve"chillende legen

PRODUC!ENRECISTER.. .
Bmnenwanden, claustrü, geweven textiel

BWI..nzonw..rmg..n, IUlf..lsyst..m..n/alg

BUllenzonwenngen, loIs<;hermsy&temen, polye&lervezel

Foht>S, kunststof, alg.

c..-....lalw..rking..n. dlchlingsmembran..n, alg

GevelaPNerkingen. voorgespannen open technisch textiel

lw/els, syst..m..n

Onderdilken, soepele folies, alg

P\..lfonds. gespannen, systemen, alg

Textielarchllecturen voor B2B-evenementen

T"Xli..larchllt>Ctwm VOOr opmbar.. lot>passmg..n

Texlielarchllecturen voor pnve toep;lssingen

88

ven high performence polymeer. Bij de de Pre
contreint - Ferreri -.technologie wordt de coa
ting ~ngebrecht op het voorge,~nnenweehel.
Hierdoor krijgt het textiel Mer dimen~ioMle ~te

biliteit en dUUrZMmneid,

Industrieel vekmen~ch"p
De Serge Ferreri.groep beheer,t elle fecetten
ven de productieketen, ven ontwerp tot recycling
ven de producten onde~teund door eon beleid
ven onderzoek en ontwikkeling.
Zijn milieu::tretogie i~ oen concreet voorbeeld
ven de ve"chillende were'ldwijde innovetieve
proje<:ten.

VerûclIle integrlltie
Door verticele integretie i~ Serge Ferren tlctief in
de ve~chillendeftl~~ ven de productieketen:
· Formuleren ven grond,tof/en
· Engineering ven proce,~en en mechine,
· 5pinnen ven weeheb
· Weven
· Formulering
· Coeten of extruderen
· Logi~tiek

· Recycling

Innovlllie & Duurzllme OntwikkeHng
Denkzij een brede ervering en de unieke prez.
teti~ ven hMr producten, i~ Serge Ferreri er in
g",leegd ,pacifieke textielmembrenen voor de
bouwmerkt te ontwikkelen.
Deze worden voorg",chreven door internetio-

Précontraml

Solt15

Slanusol

Stamisol Colol

SlaJTUSOlFA

St<lmlsol FI

St.J.mlSOl FT 381

Précontraml

Stamlso1DW

SlaITllSOl ECO

B.J.tyhne

n... le erchitecten, die ze meI grote cretllieve vrij
heid loep"...cn in hun projecten en ver"ntwoorde

keuz",", m"ken op nel vlek v"n ener9ieb~p"rin9,

comfort wm de gebruiker, recycling.

Leverlngsprogramma
Onderdek/olie"
SUlmi~ol-DW: dempopen onderdekmemb,,,,,,"
voor licht tot zeer licht hellende daken (vanaf 5-)
Stemi:ol . ECO: dempopen onderdekmem·
brMn voor hellende deken (vene! 15')

Geveldjchtingsmembrllnen
SUlmi:ol - FA: een winddicht en dempopen
gevelmembrMn, dtmkzij de duurz"me UV be
stendigheid geschikt voor open toop"z::ingon,
bij de Mnwezigheid wm grote kieren etc,
Stemisol-FI: dl!lmpopen, regen· en winddichte
geveldichting,membr~n,voor g",loten gevel,.
SUlmi,ol- Color:
Dit gevelmembr~n wordt voorr\!lmelijk toe
ge~~t eb dempopen govelefdichting echter
~tructuurbeglazing,eb (wetorlllfdichting echter
~tructuurbeglazing, gerekt ~tMI of ooutbeklo
ding. St!lmiool Color i, de optimele toevoeging

voor open, verluchte gevel" voor bijzondere
vi,uele effecten echter de gevelbekleding.
Stemi~ol FT 381 . Voorge::pennen open buiten·
geveltextiell00% recyclebMr - Précontreint'"

Zonweringen:
Solti~- poly"'terveze'itextie'1 voor buitenzonwe
ringe'n

IU,8IJn8

13l7)AaIN21

1317)AnSINZI

1991ln6

14191!.l15

14l91La

14191LaiLI

12.77)Aa

147)La

1351Aa

12751AalTl9831

1275IAaIT1983)

1275!Aa1Tl9831

ClCOBOSYSTEMS-NV2017 ~



5TATAMAT

STATAMAT NV

Finl"mdst""!!It SA

BE 9940 Evergem

Tel.: 09 2SS 53 33

FilIx: 09 2SS 53 39

johl'lnC~tllt...mlllbe • www.~tllltlm ... t.be
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Studie, in~tillililltie en die"'t I'\!I verkoop: Eigen
~tudiooien:;t voor projeetering, ontwerp en bere·
kening detectie-, RWA_ en bl<r.~y:;temen.

In~t!!lll!!ltie en indien~t~telling. keuring. !!Itte~te·

ring. onderhoud en her~tolling. 24h 717 noodin·
terventiedien~t.

Onde,..teuning V!!ln in~t!!lll!!lteu".

•

• Brtlndwoormtlteri&ll
• Brtlndblu~oer~

• Brtlndkleppen
• Htl~peb en k~ten

• Brtlndwerende tlfdichtingen

• Blu::~y::temen

• Brtlnddetectie en -melding
• Rook· en wtll'mtetlfvoer
• Noodverlichting
• Pictogrtlmmen

Opleiding en tldvie~: Btl~i"'Pleiding brtlnd, the
orie en prtlktijk, bluooeleningen op reëel vuur
ol op ~imultltor, met br!!lndblu~r, brtlndl\!l~pel,

blu::deken, beveiligde om~U1ndigheden.

Opleiding op mMt, "cvie~ in ~igMli~tltie en ava
OJtltieplMnen.

Onderhoud en hertor-ten: Onderhoud en controle
Vtln tlile brtlndbeveiliging:nechnieken: brtlndbluz..
~~, brtlndhtl~pel~, hydrtlnten, brtlnddeteetie,
rookkoepeb en rookluiken (R\rVA), blu~~Y'temen,

noodverlichting. HertlY.:ten en herconditionering
v!!ln C02·floz::en, tldemlucht- en duikfl~::en.

Leveringsprogramma
SUlUlmet biedt u oen volledig g!!lmm!!l kW!!llitoitz..
volle en innov!!ltieve producten.
Het i~ onze !!Imbitie een opl~~ing te kunnen bie
den &ln!!ll uw problemen in br!!lndbeveiliging.
DMrtoe volgen wij ~teed~ de nieuwe ontwikke
lingen. producten en tedmieken v!!ln dichtbij op.
Wij be::tooen veel Mnd!!lcht Mn certificering en
kW!!lliteit Vtln onze producten en dien~ten, en
evtllueren deze continu. Onze uitgebreide pro
ductkenni~ en jtlrenltlnge ervtlring Itlten on~ toe u
~teed~ de be::te oplo~zing te bieden.

Stllll1mel levert Mn diver~e~~~e~

Mndel, in~III~1J'e\rnrÎ'ilé'r!~i.. ~rrfRlfB,t.~
digen, vrije beroepen, p"rticulier, overheid,
br"ndweer, gobouwenbeheer, ,cholen, ru,t· en
verzorging:;tehuizen, ho-.piUllen, immobiliën,-_

Hierbij willen wij de ~tmogelijke p"'tner uit de
:lOctor zijn. DMrom oo,teden wij voel Mndecht
Mn certificering wm onze dien~ten (1509001,
VCA, NBN 521-050, ~ec, ... ), kw"liteiten in'U1I.
leliegemek V"n producten, behee""o/tw,,re voor
kl"nt, in~Ullleleur en gebouwenbeheerder.
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.'d"~.~MER SERVICE
5TATAMAT werd in 1982 OR8~ie§i9~
heeh ne19"mm" producten en die"'len zich uit·
gebreid I\!IlI' "lle le<:hnieken die~~egrR8POO
b,,,ndveiligheid in gobouwen-TeL: 087 59 06 80
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Bedrijfsgegevens
STENI, in 1965 opgericht als een familievennoot-
schap, is een succesvol Noors pioniersbedrijf dat 
zich sindsdien heeft gericht op het aanbieden van 
geveloplossingen met een unieke en blijvende 
architectonische waarde en een uitzonderlijk 
hoge kwaliteit. 

STENI levert architectonische uitdrukkingsmo-
gelijkheden die mensen opvallen en hen bijblij-
ven. Dankzij geveloplossingen van STENI kunnen 
architecten gebouwen ontwerpen die een unieke 
uitstraling hebben en generaties lang meegaan.
De gevelplaten zijn ontwikkeld om het ruige 
Noorse klimaat te kunnen weerstaan. 

STENI heeft rond de 130 medewerkers. Het 
hoofdkantoor, de productiefaciliteiten, het maga-
zijn en de Byggshop (bouwmarkt) bevinden zich 
in Lardal in Vestfold (Noorwegen). De hoofd-
aandeelhouder is op dit moment het Accentone 
2012 Holding Ltd .

STENI beschikt over verkoopmaatschappijen in 
Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en 
Nederland. In Europa, de VS en Canada heeft 
STENI distributieovereenkomsten afgesloten voor 
de verkoop en marketing van de gevelplaten.

De waarden die STENI koestert zijn: 
RESPECT  - We hebben respect voor elkaar, het 
milieu, onze partners en klanten. Wij ontzorgen, 
zijn beleefd en begaan. We hebben respect voor 
elkaars mening en respecteren besluiten die 
gemaakt zijn.

INNOVATIE - Wij zijn actieve zoekers naar nieuwe 
kennis en zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelin-
gen op het gebied van milieu. We zijn op zoek 
naar creatieve oplossingen, en waard verande-
rende zaken die betrekking hebben op en bij-
drage aan een positieve groei.

KWALITEIT - Wij stellen hoge eisen aan kwaliteit 
in alles wat we doen. En leveren volgens de ver-

wachtingen, eisen en specificaties. Wij voegen de 
daad bij het woord, zijn serieus, verantwoordelijk 
en transparant.

KLANTGERICHT - Wij zijn toegewijd om goede 
oplossingen te vinden samen met onze klanten. 
We verkennen de behoeften van de markt, de 
verwachtingen en hebben een grote focus op de 
klant in de hele waardeketen. We zijn een trotse 
leverancier en beschouwen de klant als onze 
ambassadeur.

Leveringsprogramma
STENI Colour
STENI Colour is een gevelplaat uit glasvezelver-
sterkte polymeercomposiet met een glad opper-
vlak van elektronisch verhard acryl. Leverbaar in 
60 standaardkleuren en drie glansgraden (mat, 
halfmat en hoogglans), of u kunt uw eigen RAL- of 
NCS-kleur kiezen. Dit biedt volop mogelijkheden 
om te spelen met kleuren om zo uw eigen stem-
pel op uw pand te drukken.

STENI Colour vergt een minimum aan onderhoud 
en kan met de meeste huishoudelijke schoon-
maakmiddelen gereinigd worden. Met een spe-
ciaal schoonmaakmiddel kunt u ook graffiti ver-
wijderen, zonder de gevelplaten te beschadigen. 
De platen zijn bestand tegen hogedrukreiniging.

STENI Nature
STENI Nature is een gevelplaat uit glasvezelver-
sterkte polymeercomposiet met een oppervlak 
van fijngemalen natuursteen. Leverbaar in 11 
natuursteenkleuren, waarvan vele in tot wel vier 
korrelgroottes: fijn micro, fijn, medium en grof. 

STENI Nature kan ook worden gebruikt in com-
binatie met andere materialen, zoals hout en 
stucwerk, of met onze andere oppervlakken.

STENI Vision
STENI Vision is een gevelplaat uit glasvezelver-
sterkte polymeercomposiet met een bedrukt, 
glad oppervlak van elektronisch verhard acryl. 

STENI Vision biedt de mogelijkheid om een uniek 
gevelontwerp te maken. Er zijn tal van moge-
lijkheden qua uitvoering en decor, zoals eigen 
foto›s, illustraties en/of andere motieven.

STENI Vision kan ook gebruikt worden in combi-
natie met STENI Colour of andere producten van 
STENI.

STENI design elementen
STENI biedt wat geen ander kan - een zeer breed 
aanbod aan gevelplaten met verschillende forma-
ten en hoekelementen. Samen met onze klanten 
hebben we speciaal aangepaste oplossingen ont-
wikkeld en we bieden vormgegoten L- en U-ele-
menten aan in verschillende hoekgroottes voor al 
onze producten en oppervlakken.

Boogvormige oplossingen en hoekelementen 
bieden interessante mogelijkheden en geven het 
pand een esthetisch fraai uiterlijk met naadloze 
overgangen.

Gedurende het project streven we naar een 
goede dialoog met u als klant, zodat we samen 
de beste oplossingen kunnen ontdekken.

Plaatsing en onderhoud
De platen dienen als geventileerde bekleding te 
worden gemonteerd en kunnen het hele jaar door 
aangebracht worden, onafhankelijk van de tem-
peratuur en weersomstandigheden. STENI-gevel-
platen zijn 100% diffusiedicht, wat inhoudt dat ze 
bestand zijn tegen onderdompeling in water.

Alle STENI gevelplaten vergen een minimum aan 
onderhoud en kunnen met de meeste huishou-
delijke schoonmaakmiddelen gereinigd worden.

STENI BENELUX BV
Helftheuvelweg 11

NL 5222 AV ‘s Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)738440250

info@steni.nl • www.steni.nl



STIJLBETON NV

Schollebeekslr1lllt 74/1

BE 2500 Lier

Tel.: 03 480 01 S2

Fax: 03 489 36 73

info~tijlbeton.be.www.stijlbeton.be
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Groeiend bedrijf
Behelve onze deskundige medewerkers hebben
ook onze tevreden kienten meeg~chreven een
het ,,"c=erheel ven Stijlbeton. En op termijn
zei de firme ook met voorbeelden ven toepe:;:;ir>
gen kunnen uitpekken in een eigen toonzeel. Hou
ons dus in het oog!

met mellen in kun~~tol. Bij comple~e vormen i~

~ierbeton trouwen:: een mooi én beteel~erelter
netiel voor netuur~teen.

Lovoringsprogramma
Terr","~, kroonlij~ten (bekgoten), kolommen,
gevelelementen, inkomzuilen 8: luilel~, re.!lm_ en
deuromlijstingen en poortkolommen, ..
Alle erchitectonisch beton op meet.

bleuwe herd"een'. Elk project i~ ende~ en d""
levert Stijlbeton eltijd op meet. Deerbij gerende
ren we een fulkervice.

Alles kan!
Het hert ven onze studiedien::t gMt trouwens tel
ken~ iet~ ~neller ~IMn WerY"leer we ven onze kier>
ten een 'moeilijke vreeg' ontvengen. Stijlbeton
ken immer~ bijne elke vorm in ~ierbeton produ
ceren. Deervoor henteren we een uniek procooé

Onze interne ~tudiedien::t leidt ell~ in goede
benen, zonder det de kient er zich om hoelt te
bekommeren. Deze krijgt uitereerd wel het IMt
ste woord. Went pes weMOOr de kient zijn defini
tieve goedkeuring over ons ontwerp heeft gege
ven, ~t!lrten we de productie voor zijn be~telling.

Deerbij zijn de ebpreken rond levertermijnen
uitereerd heilig.

We werken elk project in eigen beheer uit ven het
besisplen tot de uiteindelijke uitvoering.

Onze ontstMn::go::chiedeni: gMt zalfu terug tot
een oude uer::e le9"lfillbriek uit de jeren '30. Ven
dill~ zijn we één v"n de belillng,ijbte spelers op
de millrkt Vtm ",chitectonisch beton.

Bedrijfsgegevens
Stijlbelon is een jonge en dY'1il1mi:;che firm.!! meI

een bijzonder rijke voo'9",,"chiedenis.

ZowilIl "lle kleuren zinen in on~ eenbod, met de
Mdruk op 'imitetie Fren::e ~toon' en 'imitetie

Diverse toepassingen
AAn de ScnolleooebtrMt lilIngs het NetekenMI

in wer produceren we modern sierbeton voor de
woning_, viiie" en "ppillrtemen~boow.Stijlbelon
:ltlilll voor u klMr om op elke werf - WilIilI' dilln

ook in België. bijzondere toepill::ingen in ilIrchi

tectonisch beton te leveren, z~ls kroonlijsten
voor woning"n, kolommen voor b.v. inkomporUI
len of poorten, govelelementen, b1Ilkonterrill:l:len,
lui leb en rMm· en deuromlijslingen.
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TECHCOMLIGHT BV

BO~~trll"'l67

BE 2861 OLV WtJver

Tel.: +32 (0)471341327

E: infoCtechcomlight.be

wWoN.soll'ltube.be

-:è: SOLATUBE
, "

SpociMI voor de p""ie!bouw heeft SoletuOO'"
de ECO (Energy Cere Optime) ontwikkeld voor
de 160 DS en de 290 DS. Deze v"rienl ie e~tre

geïeoleerd en behMld hierdoor U-weerdlY.: lot
wel 0,5W/m'K, gelijk Mn HRttt gl.,...

ClCOBOSYSTEMS·NV2017 ~

Meer inflH"matie
Voor oen uitgobreide omechrijving VM elle "rti
kelen en verkooppunten kijk op www.eol"tube.
be ol neem con\.!lC1 op meI Techcomlight voor
zichtlocelilY.: en edvie,.

ue goede "TdlCrltmg vM de ":>oletut:>e~ d"g·
lich"~temen zorgt voor zeer hoge i,olelieweer.
de,. Dit re,uiteert in minder wermteverlilY.: in de
winter en minder w"rmletoeneme in de zomer.

D""rM"et zijn voor ,,11e diemeter~ ve"chillende
"cooeeoire mogelijkheden, zoele verleng· en
bochletukken, effect lenzen, deglichtdimmere en
een venlil"lie-unit. Ter eenvulling op het deglicht
k"n het 5oletube'" :;Fleem gecombineerd wor·
den met oen verlichtingeermetuur ol de TechLED.
De TechLED zorgt door middel ven licht· en
bewogingecon::oren d"t het d"glicht eutometiech
wordt eengevuld meI ultrezuinig led licht tot het
gewenele lichtniveeu.

ue toepllCClngcmogollJKrlOdon ven ::'oilltut>e~

dllglichtcY:;lemen zijn ntlgenoeg onbegrensd. De
~temen zijn universeel to<l'p.,..b""r voor renov,,·
tie, woning. en utiliteit,bouw, in pl"Ue en ,chuine
d"ken, door eon gevel of door de grond. Voor de
melY.:t unieke d"ken zijn mMtwerk d"kdoorvoo·
ren voorh"nden. Het verlengen vM de ~~temen

tol wel 10 meter i, geen probleem.

De Sol"wbe'" d"9licht~temen zijn verkrijgbe"r
in de volgende diemeter~: 25 cm (160 DS), 35 cm
(290 DS), 53 cm (330 DS en 75ODS) en 74 cm

(5kyV"ult). De 160 D5 en 290 D5 zijn onder
"ndere toepe,bMr in bedk"me", woonkeme"
en "ndere verblijbuimlen. Hel ruimte e,eorli.
ment pl"fondpl"ten i, hierop eengepe,t De 330
D5 en 750 DS zijn uiterm"te glY.:chikt voor mege·
zijnen en ~yetoemplefOrld.De SkyV"ult wordt met
Mme tOO9oP~tbij grote lebriebhellen. 5peciMI
voor koel- en vrilY.:omgevingen ie door Techcom·
light in cemenwerking met de Hoge School v"n
Arnhem en Nijmegen de IeeTube ontwikkeld.
De IceTube ie ontwikkeld voor ometMdigheden
wMrbij er grote temperewurver~chillenwecon
binnen (. 30 oC) en buiten (+ 30 oc) zijn. Dit bete·
kenl d"t deglichl in nieuwe "'C1oren toegepe:;t
ken worden, bijvoorbeeld bij koel. en vrie-nuizen,
~ihellen en echeet:;benen.

4J \ll...

1W~ ~J
.... \ I "

~~ ~:
"

iI' ,-

i$Olerend w(lrmtewerend 10 m veriengb3ar geluidswerend snelle montage

SOLATUBE DAGLICHTSYSTEMEN

99.7% reflectie

Techcomlight ie exclu~iel verdeler voor de Bene
lux ven de originele Soletube'" deglicht'Y~temen.

Deglichl op elke pleele onder hel dek. Deer zorgl
hel 501''lube"' deglichl'Y,teem voor.

92

uearlJllgegevens
Het leveren Vtm producten die UW problemen meI

dtlglichttoetreding opl"'~en, UW energierekening
verlegen, UW leven en gezondheid po::itief beïn.
vlooden en bijdrIlgen Mln OOn goed milieubeleid.

Dil! is de missie ven Tecncomlight. De d~ljcht·

profon::ionl!ll: "!!In Tecncomlight lIdvi::eren op
IoC!ltie, mllken complete lichtpl"nnen en heldere

"profil on inve:tment" berekeningen. De.gE!'

wen:t klln er ook turn-key opgeleverd worden.

De Sol"tube" vMgt met een epeciele koopel
net buitenlicht op. d"t vi" een eterk reflecte
rende bui~ elke gowen~te ruimte bereikt. De
deglichle~temen v"n 5oletube'" brengen op een
gecontroleerde menier diffuue deglichl binnen,
zijn gemekkelijk te in,telleren, zijn onderhoud,·
"rm en houden geluid::overl~t tegen. Bovendien
blijft UV·~treling buiten wMrdoor UW interieur
niet verkleurt en behoudt u uw priveCJ' omdet er
geen inkijk ie. Hel eengen"me d"9licht v"n 501e·
tube" zorgt d""rM"" ook voor verlichting in hel
e~pIoiUltiebudget.
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190.0.0 Diffuse

Think Trespa

L90.0.0 Specubr

TRESPA BELGIUM
Tel, 0800 15501
Info Benelux@Trespocom
Trespo.com
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VASCO

Krui~hoef~trlllll50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fllx: 089 79 05 00

Mllil: infoCvll~co.eu. URL: WWW.vll~CO.eu

9S

-

..

Bij 111 deze IlCliviteiten '"Peelt VASCO in op het
toenemend ecologi~ch bewu~tzijn. VASCO blijft
inv~teren in nieuwe duurzllme producten die
niet Illloon dtY.:ign uimrlllen, mllllr ook een effi
ciënter enorgiebehoer bevorderen. VASCO i~ tot
~lotlSO 9001. en ISO 14001.gecertificeerd, Wilt
wij~t op on:; engllgement inzllke goed milieu· en
kWllliteit=llnllgement.

VASCO heelt inmiddel~ ook 111 30 jllllr ervllring
opgebouwd op vlllk Vlln vloerverwllrming. Er
i~ dlln ook een ge-.chikte VASCO vioerverwllr.
ming::oplo~~ing voor elk project, zowel voor
nieuwbouw Ills voor renovlltie.

Bedrijfsgegevens
VASCO i~ mllrktleider in ~dkllmerrlldilltoren en
topproducent vlln de'Oignrlldilltoren in EuroP<',
Met ~pi~vondigo tochnologie en oen doordllchte
eigontijd~o - en togelijk tijdlozo - vormgoving.
crooort Va-;co innovlltieve rlldilltoren die Mild·
1000 pll~~en in elk interieur. De continue zoek·
tocht vlln het bedrijf nllllr Illterl'\!ltieve mllterilllen,
vernieuwende de'Oign~ en innovlltieve productie
methodtY.:, leverde VIl~CO 111 meordero Ilwllrd~ en
intornlltionllie prijzen op.

Sind~ 3 jllllr i~ VASCO bovendien een gekend
leverllncier Vlln ~tille ventillltie-.r-ternen. Ol het
nu g&lt om een nieuwbouwwoning, een P<'~~iel.

woning ol oon renovlltieproject, VASCO hoeft
vOOl elke toopa-;~ing oon ge::chikte oploo::ing in
hui~.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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VIEGA

Tollllllo 101 C

BE 1932 Sinl·Steven~-Woluwe

Tel.: 02 551 SS 10

FllX: 02 503 14 33

infoviegl'l.be. www.viegll.be

•vlega

.1.
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Bedrijfsgegevens
Vregll· Vooruitstrevend en innovlltief.
Met wereldwijd ongeveer 3.800 medewerk~

behoort de Viegll Groep tol de bel"ng'ijbte pro
ducenten ven in~tlllilltietochniek en i~ het mllrktlei·
der in de peF.:koppelingtochniek. Door de 10=
en kerMctivitoiten te richten op de in~U1II"'tietech·

niek wordt een corm"nte groei mogelijk.

Nllll,\ bui,leidin9~temen behoren voorwllnd·
en llfvoertechniok tot net productenprogrl!lmml!l.
Het llz::ortiment omvllt CÎIUI 17,000 lIrtikelen die

"lI9onoeg overlIl worden toego~~t: in de gebou
wented1niek, de utiliteit 1I1,ook in induwiële
in,UlII"tie, en de ,d1eep,bouw en dlll wereldwijd.

Leveringsprogramma
S~toomtechniek

P.w.:techniek:
· Prolipre-.N voor ko~en leidingen Vlln

012·108 mm

· Pr~t!lbo voor dunmlndig verzinkl ,\&ll v.!!n
012·108mm

· ~npron: lnox voor r~tvrij ~\&ll V.!ln
015·108mm

· Meg.!!pr~ voor dikw.!!ndig ,\&11 V/!r1 0 3/8"·2"
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Fontorr.,..vloorvorw.!!rminglkoe~ng:

· Fontorr.!! B.!!:;e: voor "",l1e pl&leing melgepro·
fileerde noppenpla!lt

· Fontorr.!! T.!!eker: op ~:;i, v.!!n voorgedrukte
rlY.:torlolio mol PB· ol PE·Xc·bui~, voor MllO
plMt~ng meI t'lckornMldon

· Fontorr.!! Reno: droog ,~toom mol g:p,veze~
pl.!!ten, v.!!1'\!I1 21 mm opbouwhoogte, -.pecia!ll
voor renov.!!tie

· Fontorr.!! B.!!:;e Fl,t 12: extreem dun ,*",~....

toom Vl'1'\!I1 35 mm opbouwnoogte, ~ciMI
voor renovlltie.

Fontorr.!! w.!!ndverw.!!rmingl1<oeling:
· Fontorr.!! Side 12: droogbouw, uil gip",ezel.

pla!lt met PB·bui,
· Fontorr.!! Sido 12 Clip: voor MllO .!!!werking,

uit PB·b.Ji~ on mont'lgodp~

· Fontorr.!! Indu::trie

AlvoerJe<t,niek
Vloergoten
· Adv.!lntix V.!!rio: in do lengte MnpIY.:blIro

doudlogool of wllnd.oJfvoor
· Adv.!lntix·douálOgoten: modul.!!ir bo<JW::~toom
WlY.:ltlfebiforrv

VOOrwllndtodmiek
· Vieg.!! Eco Plu::: zelfdr"9ondo elementen voor

wlY.:t'lfel, wc en urinoir
· Vieg.!! Mono: voor "",Ite .!!!werking
· Vieg.!! Stepte<=: r.!!i'- en verb'nding"tukken voor

flexibele ~k.!!merinrichting

-Ll • 'J-.
""" •
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VILLEROY û DOCH S.A.R.L.

Populi(lren~trll"'t 1

BE B800 Roe~el,,"e

Tel.: +32 (0)51264040

debacker.marcGvilieroy-boch.com • pro.villeroy-boch.com
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ViClunU+

HYGIENE CHAMPION

Vielean Ut - De hightech-versie van het
ultieme gebruikscomfort
ViCI/M....Ut combineert ultieme premium-tech
nologie met een puri~ti~ch, COO1ptlct d",ign en
zorgt hiermee voor vleugje luxe in UW b&dk.!lmer.
ViCI/M....Ut i~ ontwikkeld in ~.!Imenwerking met
TOTO, de technologixhe koploper op het gebied
VM douchetoiletten op de Azi"ti~che mllrkt met
30 j&lr ervllring. ViCle"m-Ut biedt optim"le veilig
heid, comfort en efficiëntie. Het model ViCI/Mn-Ut
i~ comptltibel met 5ubw")' 2.0 DirectFI<r.h.

~rrièrevrij bouwen en overtreft met de :;peciale
DirectFlu..n-do:;et~ en het optionele AntiBtlc-gla
zuur zelfu de ~treng~teei~en l.".V. hygiëne.

Subway Infinity met ViPrint - Douchen in een
geheel nieuw Design
5ubw.!lY Infinity i~ de nieuwe ker.!lmi~che douc
heb.!lk op mMt Vtln Villeroy 8: Boch. Hij i~ d"'ge
wemt verkrijgbMr in ver:;cheidene mtlten en p.!I':lt
zich zelf~ perfect Mn ~tige r....mtelijke ::itu.!ltie~

lIl~ zuilen, hoeken of vooruit~pringendegedeel
ten Mn. VMwege het excellente de::ign werd de
5ubw.!lY Infinity genomineerd voor de iF De~ign

AW.!lrd 2016.

Squaro Infinity - de oplossing-op-maat
5qu.!lro Infinity i~ een innov.!ltieve Qu.!Iryl dou
chevloer, die tot op de millimeter ntluwkeurig
op m&lt k.!ln worden gem.!l.!lkt. Er zijn 49 ver

~chillende modellen in 5 kleuren verkrijg~lIr en
ze kunnen zelfu worden Mngep"~t Mn hoeken,
zuilen of vooruitpringende gedeelten. D&lrmee
biedt hij ltliloze mogelijkheden voor de vormge
ving V.!ln de btldktlmer en heeft hij zelfu voor moei
lijke ruimtelijke -.itu.!lti", een oplo~-.ing-op-mMt.

Sq...ro In~nit

Arti.

Hygiiine-Kampioen
De Hygiëne-Ktlmpioen i~ met DirectFI<r.h, ViFre--.h,
AntiBtlc en Cer.!lmicPlu~de perfecte hygiëneop

b.~ing.

Direct Flu~h - De nieuwe ~lrMdloze generli
tie toiletten m&lkt ~nelle en grondige reiniging
mogelijk. De hele pot wordt efficiënt, Muwkeurig
en ~ptltvrij :;choonge~ld.

ViFr",h _ De innovtltieve ViFre-n-technologie V.!ln
Villeroy 8: Boch combineert fri~~e lucht en hygië
ni~che verzorging in een zeer gebruibvriendelijk
zy~teem.

AntiBtlc - De innovlltieve tOplMg met "ntib"cte
riële werking vermindert bewezen de groei V.!ln
~cteriën met meer d.!ln 99,9%.
CeramicPI"" - Dtlnkzij dit innov.!ltieve keramiek
hechten vuil en k"lk zich "mper &In het OppervilIk,
dllt zo gem"kkelijker te reinigen i~.

O_novo Vita - goede vormgeving kent geen
barrières
Voor de b.!lrrièrevrije vormgeving V.!ln de ~d

k"mer i~ er één ~tMdMrd: O.novo Vit!l. FrMi
vormgegeven detllil~ zOllb geintegreerde hMd
grepen bieden extr" comfort en veiligheid voor
ziekenhui~en of genertltieb.!ldktlmer~. O.novo
Vit!l voldoet .!I.!In alle normen op het gebied V.!ln

ArtÎs - fijne vormen
Met Arti~, de nieuwe Villeroy&Boch premium-edi
tie vM opzetwll~tafel~, i~ een individuele ~tijl nu

ook in de blldkllmer con~equent reali::oorbMr.
Arti~ biedt een fll~cinerendekeuze .... t vier mini
m.!lli~ti~che vormen met ~ubtiele contouren en
uiter~t dunne w"nddik~- en toont d&lrmee op

indrukwekkende wijze de d"'ignvoordelen V.!ln
om m"teriMI Tit!lnCerllm.

kanelk plan worden

Architod..r.o

Arc:hitecturll _ Hiermee

gerednerd
Architecturtl i~ een op mtltlt gemtltlkte ~Fteem

collectie die maximllie vrijheid biedt bij de pllln
ning en vormgeving. Met de heldere vormen cir
kel, oVMI en rechthoek lIb ....tgllng~punt verrll~t

Architecturtl met doord.!lchte functiontlliteit - en
i~ nu veelzijdiger d.!ln ooit. W.!Int d.!lnkzij het uitge
breide wtl~t!I!el- en wc-.,.."'rtiment kunnen p.!lrti_
culiere en openblIre projecten vlln elke omvllng
worden ingericht met IlInd~pecifieke, genor
meerde oplo~-.ingen.

Bodrijfsgegevens
Villeroy & Boch i~ één ven wereldwijd loor11111nge·
vende premium-merken voor kerl!lmi~cheproduc

ten. Het fllmiliebedrijf dlll in 1748 werd opgericht
en wMrwm net noofdkllntoor in MettlllcrvD.... t~·
I"nd i~ geve,tigd, ,~1 voor innov"tie, trlldilie en
,tijlv","theid. Ab gerenommeerd lif~tyle-merk i,
Villeroy & Boen met producten uit de onderdelen
Blldkl!lmer en W"llnow.: en t...felOJituur in 125 Il!ln
den vertegonwoordigd.

Villeroy & Boen begeleidt tlfchiteeten, ontwerper,
en interieurvormgever, in een hechte 'IlmenWer·
king vóór, tijden, en ne een project - Vtm het eer·
~te de~ignontwerp tot en met de implementlltie
erven. Met de ,~toomopl=ing "PROJECT5"
biedt Villeroy & Boen collectie, en producten een
voor uiteenlopende projectei~n en vereenvou

digt de oriënUltie door een onderverdeling te
m.!lken op ~-.i~ V.!ln prij~ en project.

O,n<>yo Vito

Leveringsprogramma
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WALRAVEN BVBA

Amb!lcntenlll!ln 30

BE 3300 Tienen

Tel. : +32 (0)16 82 20 40

F!lx. : +32 (0)168201 86

infoCwl'Ilrllven.com • www.wlllrl.lven.com

walraven
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BedriJfsgogevons

WIl/rll"en
De Wllireven Groep, met het hoofdkMtoor in
Mijdrocht, i: oon intern...tionMI opererende
onderneming meI eigen productie- en verkoop
ve-.tigingen in diver~ I"nden. Wlll'"ven produc
ten worden gebruikt door vele duizenden in:UlI.
Illtiebedrijvon in Euro~. Noord·Amerikl!l, het
Midden ~ten, Azië en AU:trlllië!

Decennilllllnge efVllring
AI meer dtm 70 jMr :tMn de producten en de
know.how Vtm de onderneming gll'''"1 voor de
~te kWllliteÎt. Deze decenni... lllnge ervllring en
de pront'ltio:: vM onze vllkmen::en zijn wMrde·
volle bouw:tenen voor de onderneming. Wij zijn
trOl: op onze ge:chiedeni:.

Innov"tief
Het ontwikk&len en rel!lli::eren ven innovlltieve

techni~che ideoon hoeft bij W~lr~ven een hoge
prioriteit. Moer gem~k en tijdw.pering tijden~

het in~t!llleren en een optimele betrouw~erheid,

vormen hierbij het uitgengepunt.
Innovetief en meetgevend voor kweliteit zijn, ie
onze comtMte motivetie.

Sy~leem filosofie
Elk elzonderlijk product i:; een belengrijk deel ven
een :;y:;teemoplo:;:;ing. Merktgericht, innovetiel
en efge:;ternd op de behoehe:; ven de kient.

Onze 3 product·systemen:
• BIS Beve:;tiging~:;y~temen

• BIS Brendwerende Sy:;temen
• BIS Seniteir:;y:;ternen
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• BISMAr«' . Opheng:;y:;toom voor beve~tiging

vM gietijzeren ol kun~~tol :;tendloidingen d~t

be:;tMt uit een combinetie ven bevontiging:;·
:;e~ BISMAr«' 1000 en geleiding*,eugel:; BIS·
MAre SL De beve:;tiging:;:;et:; BISMAre 1000
be:;tMn uit een ver:;telbere wendplMt met
BISMAr«' SL geleiding:;beugel en BISMAT"' SX
kreegbougel. D~nkzij inlegen in EPDM·rubber
en zijn :;pocifieke doord~chte opbouw g~rM·

deert dit opheng:;y:;teern optimele ekoe:;ti:;che
eigen:;cheppen.

• BIS P~cilyre" AWM . Opbouwbrendmenchet·
ten voor kummol (brend~re) buizen of lei
ding~y:;tomen. Voor doorvoeringen in m~:;~ieve

wenden of lichte :;cheidingewenden en plelond:;
met brendbe:;cherming:;ei:;en. Denkzij een ge
ringe menchethooge- i:; he-t inbouwen ven boch·
ten, ~tookmoflen en T-~tukken direct voor een
WMd of onder oen plefond moge-lijk. De mM·
chetten zijn ook gonchikt voor inbouw in voch·
tige ruimten. De brendmenchet i:; uitvoerig en
internetionMI gete:;t en voldoet een de mee:;t
eetuele wet· en regelgeving.

• BIS P~cilyre" EFC· RVS brendmenchetten,
geleverd op rol, weermee doorvoeringen voor
buizen, door plelond:;, me:;:;ieve wenden en :;y:;.
teernwenden, brerdwerend en rookdicht wor·
den efge:;loten. Zowel de zwe-Ibend el:; de RVS
mentel worden geleverd op rol, zodet ze op de
jui~te lengte kunnen worden ~fgerold.Het ~y:;.

teom wordt vervolledigd met bijgeleverde- bil
ve:;tiging:;heken, :;terpluggen, :;chroeven en rin·
gen, voor de beve:;tiging een mwr ol plefond.

• BIS P~cifyre" MK II . ééndelig RVS brendmen
chet wMrmoe doorvoeringen voor buizen, door
vloeren, plefond~, m~:;~ieve wenden en ~y:;.

teemwenden, brendwerend en rookdicht wor·
den efge:;loten. Denkzij drie :;chuim:;trip:; vormt
de brendmenchet een perfecte eldichting, ook
voor rook en giftige g~:;~en (bvb. Koobtofdioxi·
de, koolmonoxide, ... ) die bij br~nd vrijkomen.

• BIS Yeti"' . moduleir montege-:;y:;teern voor de
onder:;teuning ven in:;lelletie:; op plette en
licht hellende deken. Het :;y:;teem oo:;tMt uit
voetpl~ten, doob met kMtelbMr Mn~luit~tuk,

det een d~khelling tot 7" k~n compen~eren.

De voetpleten worden goplMt~t op Mti:lip
trillingedernpend rubberen blokken. Het mon
t!lge-:;y:;teem ken worden gepl~~t:;t zonder dek.
doorbreking. Door de grote ~:;i:; ven de voet·
pl~ten wordt de bele:;ting verdeeld over oen
voldoende groot oppervlek om doorpon::en
te voorkomen. Het BIS Yeti" mont!lge-:;y~teem

i:; ge:;chikt voor het plMt::en ven klimMtimtel
letie:;, leidingey:;temen, luchtkenelen, zonnope·
nelen, kebelgoten, windturbine:;, pompen,
op deken.

Verder worden ook de merken McAlpine (:;ifom
en toebehoren), BIS Pecifyre" VG 40 (brendwe
rende roo:;ter:;) en beve:;tiging::middelen eenge
boden.
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...wedr
WEDI

Hollefeld:otr!l:o:oez 57

DE 48282 Em:ochetten

Tel.: +49 (0)2 572156127

FM: +49 (0)2 572156127

dennis.pll'ltteeICwedi.de • wWoN.wedi.de

I

-

WM ,,,,,do Rioli

Î

Producten van Wedi:
wedi· Betegelde zitbenken en ni~:lOn in douchoY.:
De douche ombouwen tot een kleine well
n~~·Otl"', ont~P<'nnen en toch ell~ binnen hend·
bereik hebben.
wedi I-Board· bekledingon ven ~eniteire in~t'll·

letiewenden. Eenvoudig. ::nel en zeker, zo moot
volgon~ hendworkor~ oen wc·wendmodule inge
bouwd kunnen worden. De oploo~ing hiervoor:
de nieuwe ·I-Bo~rd· v~n wedi.
fundo Riolito Disaeto . douchevloerelementon .
Met het nieuwe opzetelement ven wedi verdwijnt
het weter in de wend
wedi . bouwpleten met bleuwe kern ven geöxtru
deerd polY'tyreenherd~chuim

fundo Riolito neo . douchevloerelementen met
drie vernieuwingen, die que uiterlijk en que ver·
werking eon echte moerwMrde opleveren.
Bethboerd . bekleding ven bedkuipen en douc·
hebekken
fundo Plano - douchevloerelementon
fundo Primo· douchevloerelementen
Merr...olo . prel~belementon voor leidingbeIde
dingen en ~cheppen

MoJwromo· bouwpleten voor ~cheiding~wenden

wedi Construct· bouwpleten
wedi Vapor. bouwpl~ten
wedi XL & XXL - bouwpleten

•.•wedt

I

I•

door complete syste·wedi biedt zeker!leid
menl
Ol het nu over privéb~k...merc gtlo!ll ol over de
publieke cedor - de wed; producten vormen
de b.,..ic voor vele de:;ignideeën en m"ken een
oonvoudigo, kw... lit,~tief hoogwMrdige re...li~·
tie mogelijk. wedi kl... nten vertrouwen dMrbij
op de exclu::ieve cy::toemgedechte, die het uit·
g~ng:;punt i~ voor ~lle innoveti~. Zo levert de
premiumleverencier niet elleen hoogweerdige
~Izonderlijke producten met gecertificeerde
oigon~cheppen, mMr integreert ze ook nog oon~

in geheel op elkMr elgtntomde OrlgegerMdeerd
veilige ~y~toomoploo~ingen,

Alle wedi producten zijn zo eltijd en zonder ri~ico

onderling combineerb&lr.

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

Bedrl.lfsgegevens
De in Em::detten govo::tigde wadi GmbH i: een
toone...ngovonde f... brikl!lnt on :~toemMnbiedor

".!In dire<:l belegel~re, w...terdichte bouwele
menten in Europ... en Noord·Amerik.... Met inno

""tiava '"Y:teemopl"..:ingen en geg"""ndoorde
:y:toemveiligheid biedt wedi "endMg wereld·
wijd duurzl'Ime. complete oploo::ingen lUIn vOOl

Mtte ruimten. Het in 1983 door Helmu! Wedi
opgerichte r...miliebedrijl heelt v... ncLMg onge
veer 400 medewerker-. in dien:! en ie ...etief in

meer d"n 30 I",nden.
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