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Meer en meer klanten kiezen voor
witte vensters die passen met hun
hedendaags interieur.
Bied hen onze NIEUWE afwerking aan
in wit geverfd hout:
• Dezelfde vlotte plaatsing
• PEFC-gecertifieerd hout van
uitstekende kwaliteit
• Duurzame verf, bestendig tegen UV-stralen

pro.velux.be

Meer wit.
Meer licht.
Meer business.

© 2016 VELUX GROUP ® VELUX, HET VELUX LOGO, CABRIO, INTEGRA, IO-HOMECONTROL EN PICK&CLICK! ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.

Haal meer uit
het NIEUWE
VELUX
wit geverfd
dakvenster

VOORWOORD
Bellus
keramische lei:
Superlichtgewicht
Supermooi
Superfijn.
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Beste klant,
Onze markt kent een enorme evolutie. Het aanbod aan dak- en gevelmaterialen wordt
steeds uitgebreider en technische kennis wordt steeds meer een must. De tijd staat
merkbaar niet stil, maar ook Defrancq niet. Wij blijven streven naar een up-to-date
productaanbod dat aangepast is aan de hedendaagse vraag en trends. In samenwerking
met onze partners bieden wij u graag alle mogelijke infosessies of technische demonstraties en opleidingen aan. Heeft u een specifieke vraag rond een bepaald product, dan
kunt u steeds informeren naar een passende opleiding via wendy.verhaeghe@defrancq.
be, maar zelfs een snelle hulplijn staat ter uwer beschikking Heeft u een technische vraag,
dan kunt u steeds terecht bij Stijn Gerinckx op het nummer 051 26 54 93.
Wist u tevens dat u bij ons terecht kan inzake de voorbereiding van ingewikkelde of
grote projecten? Legplannen, materiaallijsten, detailtekeningen zijn voor ons dagelijkse
kost. Neem contact op met onze technische binnendienst via stijn.gerinckx@defrancq.be
en laat u hierbij begeleiden.
DEFRANCQ France sas

courcelles-les-lens
MarcQ en
baroeul
Batibouw komt eraan en alle producenten zijn druk in de weer
om hun producten
tijdens
reiMs
valenciennes
treMblay en France (Paris)
aMiens
sur
Mer
cHoisy-le-roi
(Paris)
deze drukke dagen te promoten. 1 ding is zeker, je hebt straksbouloGne
geen
ogen
genoeg,
terwijl
beauvais
dunkerQue
DEFRANCQ Nederland bv
je door de wandelgangen van Batibouw flaneert.
rijen
Hoorn
kbc
inG
bnP Paribas Fortis
belFius

464-6130331-81 • iban be36 4646 1303 3181 • bic kredbebb
385-0221929-56 • iban be20 3850 2219 2956 • bic bbrubebb
285-0575073-86 • iban be78 2850 5750 7386 • bic Gebabebb
068-2175796-16 • iban be72 0682 1757 9616 • bic Gkccbebb

Niet zomaar valt dit eerste DF-magazine van 2016 in uw brievenbus bij het startschot
van Batibouw, want voor u zetten wij graag een paar highlights op een rijtje.
btW be 0423.236.338 • rPr kortrijk

VMZINC® komt zoals steeds verrassend uit de hoek met een indrukwekkende stand om
hun gevelsystemen creatief te etaleren. Velux® speelt in op de hedendaagse woontrends
en presenteert een nieuwe afwerking in wit geverfd hout en Wienerberger showt trots
een nieuw kleurenpalet van de Bellus lei. De stand van ITW-Paslode® is de moeite (en
een besparing) waard om te bezoeken. In dit magazine sommen we een paar van hun
batibouwpromoties op, maar we verwijzen je tevens graag door naar www.defrancq.be
(Promoties) om ze allemaal te ontdekken. De solderende dakwerkers onder jullie kunnen
zichzelf verwennen met een nieuw soldeerset van Sievert. Bij de aankoop van het set
200462 (hervulbare karweifles + ultralicht titanium brander) t.w.v. 216 €, schenkt Sievert
u een gratis Longlife koperstuk (t.w.v. 110 €). De voordelen van het set sommen we graag
voor u op op p. 18.

Niet alleen onze partners doen hun uiterste best om hun producten te belichten. Ook
wij ondervinden dat nog heel wat klanten niet weten dat Defrancq echt alle maatwerk in
zink, koper of lood aankan. Ik spreek over schouwplaten, muurafdekkappen, alle mogelijke plooi- en soldeerwerk, unieke detailafwerkingen, plaatuitsparingen, … Een oplossing
Er bestaat geen ﬁjnere of lichtere keramische lei dan de
Bellus van Wienerberger. Dankzij haar hedendaagse lijn is er altijd. Dit maatwerk wordt verzorgd in Roeselare, maar door onze eigen logistieke
oogt uw dak heel strak. Als kwaliteitsvol en oogstrelend mogelijkheden, kan dit maatwerk binnen de kortste tijd bij u geleverd worden. Voor meer
alternatief voor leien of dakpannen in nieuwbouw én
info, kunt u steeds terecht bij de balieverkoper van uw vestiging.
renovatie, is de Bellus naast antraciet mat nu ook

Architect Erik Maeyaert, Diksmuide

ZIE PAG 32

verkrijgbaar in de kleuren natuurrood en terra bruin.

Veel leesplezier!
Verhaeghe

www.koramic.com

llus-210x297-NL.indd 1

Wendy
Ontdek Bellus in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of vraag uw brochure aan via info@koramic.com.

20/01/16 15:03
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Voor minstens 50 jaar een waterdicht dak
met Mastersystems EPDM-rubber !

or een
Schrijf u nu in vo
NSTRATIE
GRATIS DEMO
of OPLEIDING
q.be
op w w w.defranc

zelfklevend dampscherm

Nu voor luchtdichte aansluiting op
elke dakbedekking

Met Resistit E SK EPDM
rubbersysteem zorgt u voor een
gezonde, duurzame woning

SitaTrendy
verticaal

✓ Dampdicht dankzij zelfklevend
aluminiumfolie
✓ Voor alle types gebouwen,
tot klimaatklasse IV
(zwembaden, koel- en vrieshuizen,…)

✓ Perfect beloopbaar

dankzij glasdraadwapening

✓ Eenvoudige verwerking

SitaTrendy
gebogen

SitaTrendy
verhogingselement

SitaEasy
Afvoerbuis in PP
SitaEasy
Plus

SitaEasy

S ITA TAPGATEN

SitaEasy
Bladvanger

Voor meer informatie neemt u contact op
met uw I.R.S-Btech contactpersoon.

I.R.S-BTECH nv

Europalaan 73 | 9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 | F +32 (0)9 371 97 61 | info@irs-btech.be | www.irs-btech.be
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Authentieke metalen
dakramen die voldoen aan
hedendaagse normen.
Als staalsmederij PhilipV uit Schilde - België leggen wij ons
al jarenlang gepassioneerd toe op hoogstaand, ambachtelijk
maatwerk. De eerste dakramen werden 15 jaar geleden
gemaakt, maar de toenemende vraag heeft er toe geleid
dat we ons bestaand gamma dakramen volledig moesten
herbekijken. Wat resulteerde in een nieuwe generatie,
hoogkwalitatieve dakramen die voldoen aan de normen van
de hedendaagse bouwsector. We kunnen hier met de nodige
trots spreken over de geboorte van een dakraam waar menig
architect of bouwheer op zat te wachten.

‘
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NADAT MEN ONZE RAMEN HEEFT ONTDEKT,
IS DE MEEST GEHOORDE REACTIE BIJ ARCHITECTEN EN
PUBLIEK: “HADDEN WE DIT MAAR EERDER GEVONDEN.”
HoeveelHeid
Quantité

In tegenstelling tot de allereerste is de
huidige generatie voorzien van een goed
afsluitende tochtrubber en 1.1 hoogrendementsglas met zwarte spouw dat wordt
vastgezet met een onderhoudsvrij stopverfvervangend product. De combinatie
van glasverdeling, gebogen bovenzijde
en de artisanaal aangebrachte stoppasta
maakt de look authentiek.
Het plaatsen van het dakraam werd vele
malen vergemakkelijkt door het aanbrengen van de vaste metalen onderplaat die
tevens functioneert als gootstuk. Hierdoor
zijn onze dakramen te plaatsen in combinatie met alle soorten dakbedekking zoals
riet, leien of dakpannen. Onze dakramen
zijn volledig opengaand en kunnen door
middel van een antiek ogende steker in
diverse standen vastgezet worden. Hierbij
werd zelfs aan een verluchtingsstand
gedacht.
Onze dakramen zijn eerder een aanvulling
op het aanbod van de bekendere merken
als Velux, Farko, Roto, ed… Wij richten
ons dan ook op een geheel andere markt.
Onze klanten zijn eerder begaan met het
esthetische van hun woning. Of architecten die werken op authentieke details. Wie

een hoeve uit de 17de eeuw gaat renoveren
of een huis bouwt in ware pastorijstijl en
zelf een slotgracht eromheen laat graven,
gaat geen standaard dakvenster plaatsen.
Onze dakramen zijn een verrijking voor de
gekozen bouwstijl. Mensen gingen voorheen op zoek bij hun lokale smid om een
dakraam op maat te laten maken, omdat
ze geen stijlvol alternatief konden vinden
op de reguliere commerciële markt. Dit
hoeft nu niet meer. Het is dan ook voor die
doelgroep dat wij deze nieuwe generatie
geïsoleerde dakramen hebben ontwikkeld.
Nadat men onze ramen heeft ontdekt, is
de meest gehoorde reactie bij architecten
en publiek: “Hadden we dit maar eerder
gevonden.”
Door de sterk toenemende vraag en
de verruiming van onze afzetmarkt
naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Denemarken, hebben we naast onze
smederij, een autonoom draaiend atelierFEROV-opgestart waar vaklui deze authentiek ogende dakramen vervaardigen.
Met enig trots mogen we toch vertellen
dat dit product nog volledig in België gemaakt wordt. Wij zijn erin geslaagd om in
de afgelopen 3 jaar onze productie en verkoop substantieel te verhogen en mogen
ook stilaan spreken over een gevestigde
waarde in de bouwsector.

’
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Onze dakramen hebben het uiterlijk van
de oude gekende, maar hebben door
samenwerking van smid, dakdekker en
ingenieur ook het comfort gekregen van
nieuwe ramen. Er is gewerkt aan verbeterde isolatie, thermische onderbreking,
levensduur en een eenvoudige plaatsing.
Alle metalen onderdelen worden gezandstraald, gemetalliseerd en vervolgens finaal afgewerkt met een zwarte hoogwaardige poedercoating. Hierbij respecteren
we alle opgelegde Evio normen -EN1090.
Voor de scharnierende delen hebben gekozen om RVS (inox) te gebruiken. Wat
nog meer levensduurgarantie geeft.
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Inmiddels hebben we 11 modellen, verschillend in afmeting en /of glasindeling.
DEFRANCQ France sas
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Met een enkele
verticale of kruisverdeling,
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valenciennes
treMblay en France (Paris)
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verkoop het meest authentieke model
DRK. Dit gebogen model is dan ook het
model waar alles mee begon en historisch
het meest traditionele is.
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Onze geregistreerde dakramen zijn gekend bij restaurateurs en worden zeer frequent voorgeschreven door instanties als
monumentenzorg en onroerend erfgoed.
Dit in Belgie, maar in tussentijd ook bij
onze noorderburen, Nederland. Nu onze
dakramen op punt staan, voorzien zijn van
deugdelijke verpakking, duidelijke plaatsingsvoorschriften, een gunstig U-waarde
attest voor Epb-verslagen, mogelijkheden
tot automatisatie en verduistering, zijn wij
klaar voor de toekomst en zullen wij menig architect, dakdekker of eindklant kunnen plezieren.
Een dakraam met karakter waar we terecht trots op zijn en tevens de passie van
ons bedrijf uitdraagt !
www.ferov.be
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Defrancq : groothandel,
fabrikant en nog veel meer …
Defrancq Bouwspecialiteiten NV is een typisch familiebedrijf dat via hard
werken, een onophoudelijk streven naar perfectie en het verstrekken van
klantgerichte oplossingen uitgegroeid is tot een belangrijke speler in de markt.
De inzet, vakkennis en betrokkenheid van het management en van alle
medewerkers plus de korte, persoonlijke communicatiekanalen spelen hierbij
een belangrijke rol. De sterke groei kwam enerzijds organisch tot stand en
anderzijds via gerichte overnames in binnen- en buitenland.
Op vandaag voorzien we met ruim 300 medewerkers tal van dakdekkers en
aannemings-/bouwbedrijven in België, Nederland en Frankrijk van gevel- en
dakbedekkingsmaterialen als groothandel, maar ook als fabrikant.

Eén bedrijf, vele troeven
Bij Defrancq beschikken we over een hele reeks troeven.
MAATWERK is er één van: zo maken we al uw goten en afvoerbuizen op maat, waardoor u zelf minder soldeerwerk heeft op de
werf en waardoor u geen overschot of verlies moet incalculeren.
We doen dit alles met een erg groot streven naar PERFECTIE. Een
voorbeeld : dankzij onze state-of-the-art gootmachine halen we
telkens volstrekt identieke resultaten en zijn onze goten en goothaken perfect op elkaar afgestemd.
Een BREED ASSORTIMENT voor hellende en platte daken en
hedendaagse gevelmaterialen is zowat het minste dat u van ons
mag verwachten : wij hebben werkelijk alles in huis. FLEXIBILITEIT
weerspiegelt zich in het feit dat al onze filialen beschikken
over een eigen machinepark, een ruime stock en eigen vervoer.
CENTRALISATIE van de aankopen in Roeselare vertaalt zich dan
weer in een zeer concurrentiële prijzenpolitiek. Voordelige prijzen
worden eveneens mogelijk door ons uitgebreid gamma aan eigen

gefabriceerde private label producten. Via BIJSTAND, ADVIES en
gerichte OPLEIDINGEN tenslotte helpen we u, ook op de werf, om
een perfecte job te kunnen uitvoeren.

Nog dichter bij de klant
De 16 filialen in België zijn regionaal goed gespreid en bevinden
zich op strategische locaties. Er is altijd wel een Defrancq vestiging in de buurt van uw bedrijf of van uw werven. Elk filiaal beschikt over een vrij grote onafhankelijkheid ten opzichte van de
hoofdzetel in Roeselare, waardoor we nog sneller op uw noden
kunnen inspelen.
Zo beschikt elke vestiging over een plooibank van 6 meter om al
uw stukken te kunnen plooien, klaar terwijl u wacht of snel gereed om te leveren bij u of op uw werf. Ook heeft elk filiaal een
uitgebreide stock aan materialen en benodigdheden, waaronder
zink en koper.

Innovatie in maatwerk
In een aantal van onze filialen gaan we nog een stap verder en beschikken we over de modernste faciliteiten om uw staande naad
bestelling te verzorgen. Deze productiefilialen zijn zo gespreid,
dat we gans België snel kunnen beleveren.
Bepaalde producten zoals schouwplaten, muurafdekkappen en
goothaken op maat worden centraal geproduceerd in Roeselare.
Ook deze stukken komen uiterst snel bij u terecht, gezien de interne belevering van onze filialen tweemaal per week plaatsvindt.
Dergelijk maatwerk bestellen is uiterst eenvoudig door de online
bestelformulieren in te vullen en door te mailen.
8 - DF.MAGAZINE FEBRUARI 2016

Hoboken (2660), Smallandlaan 33
Tel.: 03 825 21 41 Fax: 03 825 21 00
tonGeren (3700), Limesweg 5
Tel.: 012 26 23 60 Fax: 012 26 36 41
ninove (9400), Mallaardstraat 39
Tel.: 054 33 67 59 Fax: 054 34 20 49
Moeskroen (7700), Avenue Anne Franck 7
Tel.: 056 84 17 81 Fax: 056 34 96 53
oevel (2260), Nijverheidsstraat 10
Tel.: 014 22 54 78 Fax: 014 22 56 40
bruGGe (8200), Waggelwaterstraat 23
Tel.: 050 27 01 40 Fax: 050 27 01 41

HoeveelHeid
Quantité

everGeM (9940), Noorwegens
Tel.: 09 253 11 06 Fax: 09 253 1
diest (3290), Industrieterrein A
Tel.: 013 32 18 02 Fax: 013 32 1
vicHte (8570), Dragonderdree
Tel.: 056 77 29 85 Fax: 056 77 2
lokeren (9160), Brandstraat
Tel.: 09 348 22 64 Fax: 09 348 6
ZeMst (1980), Linterpoortenlaa
Tel.: 015 61 01 44 Fax: 015 61 0

Goederen
MarcHandises

ÉÉN
HECHTE
FAMILIE
Katja Cool

Bij zowel de producten die we verdelen als bij deze die we zelf
produceren, speelt innovatie een belangrijke rol. Alles is steeds
afgestemd op de meest recente technieken, materialen en regelgevingen, waardoor u bij uw klanten nog meer als een uiterst vakkundige en toekomstgerichte ondernemer overkomt.

Kennis en ervaring delen
In de loop der jaren hebben we een uitgebreide kennis en ervaring
weten op te bouwen. Om samen sterk in de markt te staan, delen
we graag deze kennis met u. We bieden regelmatig gerichte opleidingen aan en beschikken over een sterke technische dienst die
u graag bijstaat met allerhande technisch advies. Zo komen we
zelfs bij u op de werf om bepaalde zaken praktisch toe te lichten.
Bovendien zetten we hard in op uw ondersteuning door middel
van legplannen, detailtekeningen of materiaallijsten van bijvoorbeeld staande naad plaatsingen. Onze technische dienst kunt u
tevens aanspreken over oplossingen inzake veiligheid op de werf.

Filip Derie

De betrokkenheid van de
Defrancq-familie bij het
dagelijkse reilen en zeilen van
de firma is nog steeds zeer
groot en staat garant voor
een professionele, maar zeer
DEFRANCQ France sas
courcelles-les-lens
MarcQ en baroeul
menselijke
en gepersonaliseerde
reiMs
valenciennes
treMblay en France (Paris)
aMiens
bouloGne sur
Mer de eigen
cHoisy-le-roi (Paris)
aanpak, zowel
naar
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dunkerQue
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klanten toe.
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Geert Cool en Rina Defrancq
zijn als oprichters nog steeds
dagelijks actief in de zaak.

Carl Cool

Dit alles maakt van Defrancq meer dan zomaar een leverancier of
fabrikant, maar een echte partner waar u in alle omstandigheden
kunt op rekenen.

Wendy Verhaeghe

Katja Cool, de oudste van de
3 kinderen, is filiaalleidster bij
Defrancq Brugge en gehuwd
met Filip Derie, die het
commerciële luik in goede
banen leidt.
Carl Cool is verantwoordelijk
voor het machine- en
wagenpark van Defrancq en zijn
echtgenote Wendy Verhaeghe
staat in voor de marketing van
het bedrijf.
Jelle Cool, de jongste zoon,
is verantwoordelijk voor de
logistiek en productie bij
Defrancq Roeselare.

Jelle Cool
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DE ZIEL VAN KLEI
II
MODERN EN STRAK OF LANDELIJK...
ETERNIT HEEFT VOOR ELKE STIJL EEN OPLOSSING

Natuurrood

DE ZIEL VAN
TERRACOTTA

Havana
Bruin

DE BESTE
BESCHERMING
ARCHITECTURAAL
STERK

MELODIE

Geesink Weustern Architecten (Arnhem)

HARMONIE NEW

GEGARANDEERDE
KWALITEIT

Leikleur
Engobe

Domestic (Beerse)

Matzwart
Engobe

HARMONICA
Peeters Johan & Govaerts Inge (Kapelle-op-den-Bos)

DOMINO

Meer info over
kleidakpannen op
www.eternit.be

Eternit NV - Kuiermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - België - Tel. +32 (0)15 71 73 54 - Fax +32 (0)15 71 71 79 - info@eternit.be - www.eternit.be

11826_Ad_Defranq_Klei_A4.indd 1
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Elk huis is uniek.
Kies daarom
de Cedral die
bij u en bij uw
woning past.

Tijdloos mooi
—
Weinig onderh
oud
—
Eenvoudig
te plaatsen

Vraag uw gratis
staal aan op
www.cedral.be

Realisatie Architect Patrick Kint

Realisatie Architect Frédéric Wiringer

Tijdloos mooie gevelbekleding

Eternit nv, afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - België
Tel 015 71 74 43 - info.gevel@eternit.be - www.eternit.be - www.cedral.be

11120_adv_Cedral_A4_210x297.indd 1

27/08/15 09:07

Reken niet op je moeder.
Zorg zelf voor een propere werf!

Clean Site System is een voordelige en milieuvriendelijke oplossing voor plastic verpakkingsafval
op bouwwerven. Plastic afval is moeilijk te verkleinen en neemt onnodig veel ruimte in je
containers gemengd afval in. Terwijl een Clean Site-zak van 400 liter slechts €1,65 kost.
Met Clean Site bespaar je gemiddeld €150 per werf!

Meer info en de verkooppunten op www.cleansitesystem.be

LAAT PLASTIC VERPAKKINGEN NIET MEER ZWERVEN OP DE WERVEN.
4529_CSS_Adv_DEFRANCQ-newsletter_210x147.indd 1

100% waterdichte afsluiting plat dak

De Ubbink WaterpRoof Plakplaat is een universele plakplaat,
die speciaal is ontwikkeld voor de dakdoorvoer op het platte dak
met een PVC, EPDM of bitumen dakbedekking. Niet-waterdichte
aansluitproblemen zijn nu opgelost!

Ubbink nv
Jan Samijnstraat 9, 9050 Gentbrugge | Tel: 09 237 11 00 | www.ubbink.be

Voordelen
Waterdichte afsluiting voor plat dak
Geschikt voor EPDM, PVC en bitumen
dakbedekkingen
100% waterdicht door geïntegreerde
dakbedekking aan plakplaat
Beschikbaar in 2 diameters en 4 dakbedekkingen
Universele uitvoering geschikt voor bijna alle
merken dakdoorvoeren
Verwerkt makkelijker dan een traditionele
oplossing
Reinigen en voorbehandelen is overbodig
Pure tijdwinst!

LDL.BE

WaterpRoof Plakplaat

15/01/16 16:10

Duurzame producten
voor dakdekkers

Dakdekkers willen duurzame, betrouwbare en snel verwerkbare producten. Daarom kiezen
ze al decennia voor de dakbedekking van Icopal.
Icopal biedt met EshaGum dakrollen die aan de onderzijde zijn voorzien van grooves (zeer
fijn profiel afgedekt met een snel smeltende folie). Dit maakt EshaGum geschikt voor het
nieuwe branden. Bij de verwerking is een flinke gasbesparing (tot wel 25%) te behalen.
Daarmee bespaart u stookkosten en het milieu.
Met Icopal Universal volstaat één laag voor een ijzersterk dakbedekkingsysteem, dat
bovendien met hete lucht verwerkt wordt, waardoor brandveilig werken (NEN 6050)
mogelijk is. Waarom kiezen voor iets anders als het duurzamer en voordeliger kan?

Kijk voor meer informatie op www.icopal.be

G E R E A L I S E E R D P R OJ E C T

Voormalig
‘kasteel Argendael’
respectvol gerenoveerd

Hoboken (2660), Smallandlaan 33
Tel.: 03 825 21 41 Fax: 03 825 21 00
tonGeren (3700), Limesweg 5
Tel.: 012 26 23 60 Fax: 012 26 36 41
ninove (9400), Mallaardstraat 39
Tel.: 054 33 67 59 Fax: 054 34 20 49
Moeskroen (7700), Avenue Anne Franck 7
Tel.: 056 84 17 81 Fax: 056 34 96 53
oevel (2260), Nijverheidsstraat 10
Tel.: 014 22 54 78 Fax: 014 22 56 40
bruGGe (8200), Waggelwaterstraat 23
Tel.: 050 27 01 40 Fax: 050 27 01 41

Op één van de hoogste punten van Bellegem staat deze
historische villa te pronken in een aantrekkelijk groene
omgeving. Het gebouw dateert uit 1930 en valt op door
zijn in het oog springende toren en andere architecturale
details die als het ware een huwelijk tot stand brachten
tussen Vlaamse en Engelse bouwtradities. De vroegere
benaming ‘Kasteel Argendael’ getuigt van zijn statigheid.
Met het oog op een grondige en respectvolle renovatie
deden de eigenaars beroep op Cloet bvba uit Ruddervoorde,
gespecialiseerd in complexe en uitdagende projecten.

Aandacht voor authenticiteit
Een oude villa van dergelijke allure restaureren is geen sinecure. Het pand werd oorspronkelijk gebouwd met de beste materialen en technieken uit die tijd. Veel van dat
métier is jammer genoeg verdwenen in de
loop der jaren. Elke renovatie die niet uit
de toon wil vallen, of die moet beantwoorden aan een specifieke regelgeving, moet
dus uitgevoerd worden met een diep respect voor deze oude tradities.
In dat respectvol restaureren is bvba Cloet
met glans geslaagd. Bedrijfsleider Stefan
Vanhee : “De eigenaars/bouwheren hebben zeker niet gekozen voor de makkelijkste weg. Ze wilden dit waardevolle
patrimonium in zijn oorspronkelijke luister
herstellen en bewaren voor de komende
generaties.”

Zoeken naar materialen en
oplossingen
Stefan Vanhee : “Voor ons werd het een
boeiende zoektocht, enerzijds naar nog
bestaande oude materialen en anderzijds
naar modernere alternatieven, die niet van
de oude te onderscheiden waren. We denken hierbij vooral aan regenwaterafvoeren,
muurhaken, spouwverluchtingen, ankers
en aan het juiste type van dakbedekking.
En, geloof me, niet alle oplossingen lagen
zomaar voor het rapen! Gelukkig konden
we voor de volle 100% rekenen op onze
leveranciers, in het bijzonder Defrancq,
om met ons mee te denken.” Het resultaat
mag alvast gezien worden, het plaatje

HoeveelHeid
Quantité

everGeM (9940), Noorwegens
Tel.: 09 253 11 06 Fax: 09 253 1
diest (3290), Industrieterrein A
Tel.: 013 32 18 02 Fax: 013 32 1
vicHte (8570), Dragonderdree
Tel.: 056 77 29 85 Fax: 056 77 2
lokeren (9160), Brandstraat
Tel.: 09 348 22 64 Fax: 09 348 6
ZeMst (1980), Linterpoortenlaa
Tel.: 015 61 01 44 Fax: 015 61 0

Goederen
MarcHandises

klopt helemaal en na het kaleien van de
buitengevel zal van de herstellingswerken
niets meer te merken zijn. Het authentieke
uitzicht werd helemaal gevrijwaard.

noordbomen en goothaken. De goten
(model halfrond/vierkant in zink 0,8 mm)
werden door Defrancq in plooiwerk
uitgevoerd.

Een veelheid aan technieken

Specialistische aanpak

Stefan Vanhee : ”De restauratiewerken
vonden plaats tussen augustus en december 2015 en vergden het uiterste van onze
gespecialiseerde medewerkers. De werken omvatten onder andere een nieuwe
dakbedekking, onderdak, delen van het
houten schrijnwerk, gootoversteken, zinken loodwerk… Ook de toren werd grondig
onder handen genomen, net als de gevel
die zwaar te lijden had onder klimop en
betonrot.

Niet zomaar elk bouw- of renovatiebedrijf
kan een dergelijke, complexe opdracht
DEFRANCQ France sas
courcelles-les-lens
MarcQ en
baroeul
aan. Het is precies
in dit type van
werken
reiMs
valenciennes
treMblay en France (Paris)
aMiens
bouloGne
sursterke
Mer
cHoisy-le-roi wist
(Paris)
dat bvba Cloet
een
reputatie
beauvais
dunkerQue
DEFRANCQ
Nederland bv
op te bouwen.
Hun
werkzaamheden
omrijen
Hoorn
vatten allerhande restauraties op het niveau van ruwbouw, dak, metaaltoepassingen, gevels, afbraak, riolering, zandstralen,
betonherstelling … Daarbij kunnen ze terugvallen op het gewaardeerde métier van
hun medewerkers, op hun grondige kennis
van oude materialen en technieken en op
de inzet en vakkennis van hun leveranciers.

Op niveau van de gevel vernieuwden we
de steunberen, schoorstenen, verlichtingsroosters, gevelankers en beschadigde voegen. Deze laatste werden enkel hersteld waar nodig, omdat in een volgende
fase het gebouw helemaal gekaleid zal
worden.”
Wat het dak betreft, werden er rechtstreeks op het dakgebinte Gutex multiplex platen aangebracht, omwille van hun
duurzaamheid en isolerend vermogen.
Voor de dakbedekking zelf viel de keuze op de Koramic Stormpan Oud Latem
blauw gesmoord, omdat deze best overeenkwam met de oorspronkelijke pannen.
De toren werd afgedekt met natuurleien Rathscheck Flamand 27 x 18 cm. Er
werd uiteraard ook gebruik gemaakt van
de authentiek ogende en bijpassende
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Over de inbreng van Defrancq is Stefan
Vanhee duidelijk : “Zij werkten gedurende
heel het proces pro-actief met ons mee en
konden vlot, flexibel en binnen de vooropgestelde deadlines alle benodigde materialen aanleveren.”
Bvba Cloet bestaat in zijn huidige vorm
ongeveer 5 jaar, maar beschikt over een
gecumuleerde knowhow die verder terug
gaat in de tijd. Het bedrijf werkt met een
team van een tiental gespecialiseerde medewerkers en biedt zijn opdrachtgevers
een totaalaanpak, waarbij ze alles uitvoeren of coördineren, waardoor zij fungeren
als enige contactpersoon en aanspreekpunt. Een aanpak die reeds herhaaldelijk
zijn nut en voordelen wist te bewijzen.
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RENOLIT ALKORTEC SK

Ontdek het comfort
van onze zelfklevende dakafdichting.
SNEL

EENVOUDIG

KWALITATIEF

De ideale oplossing voor een kwalitatieve dakafdichting.
Lange levensduur
Gemakkelijk lasbaar met warme lucht
Recycleerbaar

Dakafdichting op basis van EVA
Compatibel met dakelementen in PVC
(afvoeren, aansluitingen,…)

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE België
Tel. B +32 (0)55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 (0)55 33 98 31 - Fax +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

Alkortec A4 Zen 01-2016 V03.indd 1
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altijd dicht bij jou
M.A.

3

2

D.B.

F.C.
COMINESWARNETON

MONT-DEL'ENCLUS

MOUSCRON

FLOBECQ
ELLEZELLES

CELLES

LESSINES

FRASNESLEZ-ANVAING

PECQ
ESTAIMPUIS

ATH
TOURNAI

M.A.

Madlen.aslanyan@defrancq.be
GSM (0494)24.87.05

LEUZEEN-HAINAUT

12
R.H.

BRUGELETTE

CHIEVRES

RUMES

ANTOING
PERUWELZ
BRUNEHAUT

LEN

BELOEIL

JURBI

SAINT-GHISLAIN
BERNISSART

D.B.

Dominique.bolle@defrancq.be
GSM (0497)58.19.00

B.B.

Bjorn.byl@defrancq.be
GSM (0497)58.19.05

J.S.

Jody.santamaria@defrancq.be
GSM (0475)82.77.15

F.C.

Francis.clarysse@defrancq.be
GSM (0474)03.89.99

P.H.

Patrick.honshoven@defrancq.be
GSM (0477)41.83.71

R.H.

Romain.haghedooren@defrancq.be
GSM (0472)79.99.62

A.C.

Antoine.coulisse@defrancq.be
GSM (0489)62.42.33
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HENSIES
QUIEVRAIN

QUAREGNON
BOUSSU
COLFONTAINE
DOUR

HONNELLES

FRAMERIE
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Tel.: 050 27 01 40 Fax: 050 27 01 41
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J.S.

ENGHIEN

RIXENSART

WATERLOO

TUBIZE

LASNE

BRAINELE-CHATEAU
BRAINEL'ALLEUD
ITTRE

REBECQ
Y
SILL
SILLY

OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE

COURTSAINTETIENNE

GENAPPE

BRAINE-LE-COMTE

NIVELLES
SOIGNIES

NS

ISE

ECAUSSINNES SENEFFE

LA LOUVIERE

ANDERLUES
ESTINNES

MONTIGNYLE-TILLEUL

JEMEPPESUR-SAMBRE

A.C.

HAM-SURHEURE-NALINNE

MODAVE

10

COMBLAINAU-PONT

ANHEE

ONHAYE
FLORENNES

DEFRANCQ France sas

DURBUY

HAVELANGE

STAVELOT

TROIS-PONTS

VIELSALM

EREZEE
MANHAY

HOTTON

14

DINANT
MARCHEEN-FAMENNE

AMEL/AMBLEVE
DEFRANCQ
Nederland bv

Hoorn
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RENDEUX

HOUYET

PHILIPPEVILLE

WAIMES
courcelles-les-lens
BULLINGENMarcQ en baroeul
reiMs
valenciennes
treMblay en France (Paris)
aMiens
bouloGne sur Mer
cHoisy-le-roi (Paris)
beauvais
dunkerQue

rijen
LIERNEUX

BURG-REULAND
GOUVY

LA ROCHEEN-ARDENNE

ROCHEFORT

HOUFFALIZE

FROIDCHAPELLE

NASSOGNE

DOISCHE

TENNEVILLE

BEAURAING
WELLIN

MOMIGNIES

MALMEDY
STOUMONT

FERRIERES

YVOIR

HASTIERE

COUVIN

BUTGENBACH

SPA
AYWAILLE

HAMOIR

BEAUMONT

CHIMAY

THEUX

SPRIMONT

OUFFET

SOMME-LEUZE

CERFONTAINE

PEPINSTER

JALHAY
ESNEUX

TINLOT

CINEY

WALCOURT

SIVRY-RANCE

BAELEN

HAMOIS
METTET

EUPEN

LIMBOURG

VERVIERS

ANTHISNES

CLAVIER

ERQUELINNES

11

DISON

OLNE

TROOZ

NANDRIN

OHEY

ASSESSE

CHAUDFONTAINE

RAEREN

HERVE

NEUPRE

MARCHIN
GESVES

LONTZEN
THIMISTERCLERMONT
WELKENRAEDT

FLERON
SERAING

ENGIS

AMAY

ANDENNE

NAMUR

FLOREFFE

FOSSES-LA-VILLE

SURMEUSE

HUY

GERPINNES

THUIN

8

WANZE

HERON

LA BRUYERE

PROFONDEVILLE

LOBBES
MERBES-LECHATEAU

FERNELMONT

AUBEL

HERSTAL

FLEMALLE
VERLAINE SAINTGEORGES-

VILLERSLE-BOUILLET

BURDINNE

PLOMBIERES
KELMIS

DALHEM

OUPEYE

BLEGNY
AWANS
ANS
FEXHE-HAUTCLOCHER
SOUMAGNE
DONCEEL
SAINT- LIEGE BEYNEGRACE-HOLLOGNE NICOLAS
HEUSAY

GEER

BRAIVES

WASSEIGES
EGHEZEE

AISEAUPRESLES

CHATELET

REMICOURT

FAIMES

WALHAIN

JUPRELLE

WAREMME

HANNUT
RAMILLIES

FARCIENNES

CHARLEROI

BERLOZ

ORP-JAUCHE

INCOURT

OREYE
CRISNEE

PERWEZ

SAMBREVILLE

FONTAINEL'EVEQUE

VISE

LINCENT

GEMBLOUX

FLEURUS

COURCELLES

MORLANWELZ

Y
QUEV
QUEVY

MONTSAINTGUIBERT

SOMBREFFE

MANAGE
CHAPELLELEZ-HERLAIMONT

BINCHE

ES

CHAUMONTGISTOUX

VILLERSLA-VILLE

PONT-A-CELLES

MONS

7

BASSENGE
HELECINE

JODOIGNE

CHASTRE

LES BONS
VILLERS

LE ROEULX

WAVRE

GREZ-DOICEAU

Goederen
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6

BEAUVECHAIN

LA HULPE
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lokeren (9160), Brandstraat
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TELLIN

BERTOGNE

VIROINVAL

SAINT-HUBERT

SAINTE-ODE

BASTOGNE

DAVERDISSE
GEDINNE

LIBIN
LIBRAMONT-CHEVIGNY

BIEVRE
PALISEUL
BERTRIX

VRESSESUR-SEMOIS

9

VAUX-SUR-SURE

0

FAUVILLERS

NEUFCHATEAU
BOUILLON

LEGLISE

HERBEUMONT

MARTELANGE

ATTERT

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

HABAY

FLORENVILLE
CHINY

TINTIGNY

ARLON

ETALLE

SAINT-LEGER

MEIX-DEVANTVIRTON

VIRTON

MUSSON

MESSANCY

AUBANGE

ROUVROY
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NIEUW
SET 200462

Fijne, degelijke, lichte titanium
handgreep
Slang zit nooit in de weg dankzij
draaibare aansluiting
Sterke, krachtige vlam
Incl. reduceer- en slangbreukventiel
dat ook op uw blauwe 2 kg fles
gebruikt kan worden
Stabiele fles vanwege de verbrede voet
Set kan uitgebreid worden met
voetje (art. 770303 ) en kleine windkap
(art. 770302)

Bij aankoop van een set 200462
(hervulbare karweifles + ultralicht titanium brander)
t.w.v. 216 €, een gratis longlife koperstuk (t.w.v.110 €)

GRATIS

Actie geldig tot eind april 2016.

THE TOUGH
FINNISH
FOOTWEAR
WAAROM SIEVI
VEILIGHEIDSSCHOENEN?

100 % productie
in Finland
Comfortabel

Viper High+ S3

Soepel
Licht
Ergonomisch

Duurzame, sportieve enkelschoenen, uitgerust met composiet
teenbescherming en stalen bescherming tegen indringing.
Het bovenmateriaal is ademend en waterafstotend microvezel. De schoenen ademen
beter dankzij de luchtige 3D-dry voering. De dubbellaags zool geeft de best mogelijke
slijtvastheid en dankzij het flexibele profiel buigt de schoen optimaal. De FlexStep® zool
staat garant voor een uitstekende schokdemping.

Uniek
Geen vermoeide voeten
Geen last van zweten

LEISTEEN
DAKEN MET KARAKTER

DOMEIN - IMPOSANT EN MAJESTUEUS ERFGOED
Vele duizenden jaren al geeft natuurlijke leisteen daken en muren van historische gebouwen en monumenten een bijzondere uitstraling.
Er is niets zo duurzaam en esthetisch als leisteen.
- Natuurlijk
- Blijvend waardevol
- Duurzaam
RATHSCHECK SCHIEFER UND DACH-SYSTEME
St.-Barbara-Straße 3, 56727 Mayen-Katzenberg | Duitsland
Telefoon: +49 (0) 2651 955-0 | Fax: +49 (0) 2651 955-100 | E-Mail: info@rathscheck.de
RATHSCHECK.DE

NIEUW : RHEINZINK lanceert loodvrije soldeertin
voor duurzaam en veiliger solderen

- Loodvrij soldeertin voor titaanzink overeenkomstig ISO 9453 - SnZn 801

Het loodvrije RHEINZINK-soldeertin wordt

- Geen vrijkomen van lood – verhoogde hygiëne en arbeidsveiligheid

aangeboden in een handige gereedschapskoffer

- M ilieuvriendelijk en duurzaam

die 6 pakken met elk 5 soldeerstaven bevat (*)

- Voor betrouwbare metaalverbindingen bij het zinkwerk van gebouwen

annonce_210x147_EtainSansPlomb_NL_v2.indd 1

(*) Ook verkrijgbaar per doos van 100 stuks

28/01/2016 14:56

Producent van
dakdichting, waterdichting
en isolatie
IKO daksystemen: 1 totaalleverancier
voor een perfect waterdicht en duurzaam dak
TOPLAGEN
ONDERLAGEN
PIR-ISOLATIE
DAMPSCHERMEN

IKO carrara, IKO pantera, IKO carbon
IKO powergum, IKO powerflex
IKO base
IKO enertherm
IKO shield

DAKDICHTING I WATERDICHTING I ISOLATIE
IKO nv I d’Herbouvillekaai 80 I 2020 Antwerpen I België I Tel.: +32 3 248 30 00 I website: be.iko.com

Bellus
keramische lei:
Superlichtgewicht
Supermooi
Superfijn.

Architect Erik Maeyaert, Diksmuide

Er bestaat geen ﬁjnere of lichtere keramische lei dan de
Bellus van Wienerberger. Dankzij haar hedendaagse lijn
oogt uw dak heel strak. Als kwaliteitsvol en oogstrelend
alternatief voor leien of dakpannen in nieuwbouw én
renovatie, is de Bellus naast antraciet mat nu ook
verkrijgbaar in de kleuren natuurrood en terra bruin.

www.koramic.com

Bellus-210x297-NL.indd 1

Ontdek Bellus in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of vraag uw brochure aan via info@koramic.com.

20/01/16 15:03

FRANAREPAIR… HERSTELLING VAN DAKEN

Een ‘must have’
voor elke
dakwerker!
FRANAREPAIR® is een 1-component
herstelproduct voor snelle reparaties
op alle soorten ondergronden. Het
product kan rechtstreeks aangebracht
worden met de borstel in 1 dikke laag
op droge en natte ondergronden,
op horizontale en verticale delen.
FRANAREPAIR® heeft een goede UVbestendigheid en zorgt onmiddellijk voor
een waterdicht membraan met goede
scheuroverbruggende eigenschappen.
Contacteer uw vertegenwoordiger of
filiaalleider voor meer informatie !

Verleg uw creatieve grenzen
met SVK gevelplaten.
Ook verkrijgbaar in zandkleur.

Ga ook verder en laat u inspireren op

creatievegevels.be
Ornimat

Colormat

Puro Plus

Decoboard

Op maat verzaagd en afgewerkt
in quasi elke RAL kleur

In de massa gekleurd,
met of zonder structuur

Natuurgrijze onbehandelde
gevelplaten met karakter

Tijdloze kleuren in standaard
afmetingen

En als u zou kiezen voor Aluthermo isolatie ?
Efficiënt. Dun. Eenvoudig te plaatsen.

Aluthermo Roofreflex - 4 cm
Aluthermo Optima - 4 cm

Aluthermo Quattro - 1 cm

GENIET NU VAN ONZE BATIBOUW PROMO!
op QUATTRO, ROOFREFLEX ® en OPTIMA*.
Meer info: www.aluthermo.be
PRODUCT

BATIBOUW PROMO

QUATTRO

150 m2
300 m2
450 m2

7,5 m2 GRATIS
22,5 m2 GRATIS
37,5 m2 + 10 rollen aluminium
kleefband 100 MM GRATIS

138,00 €
415,00 €
991,00 €

ROOFREFLEX

70 m2
140 m2
210 m2

1 schaar GRATIS
14m2 + 1 schaar GRATIS
28 m2 + 1 schaar + 2 rollen UV tape
GRATIS

40,00 €
216,00 €
461,00 €

OPTIMA

aan de prijs van Aluthermo ® Quattro

* Promo geldig van 15/02 t/m 15/03/2016
op basis van de aanbevolen prijs voor aannemers

www.aluthermo.be

®

thermo
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Hoboken (2660), Smallandlaan 33
Tel.: 03 825 21 41 Fax: 03 825 21 00
tonGeren (3700), Limesweg 5
Tel.: 012 26 23 60 Fax: 012 26 36 41
ninove (9400), Mallaardstraat 39
Tel.: 054 33 67 59 Fax: 054 34 20 49
Moeskroen (7700), Avenue Anne Franck 7
Tel.: 056 84 17 81 Fax: 056 34 96 53
oevel (2260), Nijverheidsstraat 10
Tel.: 014 22 54 78 Fax: 014 22 56 40
bruGGe (8200), Waggelwaterstraat 23
Tel.: 050 27 01 40 Fax: 050 27 01 41

FILIAAL IN DE KIJKER

Defrancq Diest
Onberispelijk vakwerk, maatwerk realisaties, snelle leveringen
en geografische nabijheid tot de klant zijn steeds belangrijke
aandachtspunten geweest bij Defrancq nv. Binnen deze
context hebben we tot nu toe reeds 16 regionale vestigingen
in België geopend. Dit past perfect in onze politiek van
klantgerichte decentralisatie waarbij elk filiaal zelfstandig kan
werken zonder voor alles afhankelijk te zijn van de hoofdzetel
in Roeselare. Zo beschikt elk filiaal over eigen transport en
gevarieerde lokale productiefaciliteiten.
Nieuw in Diest: eigen productie
staande naad
Naar aanleiding van een recente uitbreiding plaatsen we in deze editie graag
even ons filiaal in Diest in het daglicht.
Vanuit Diest worden klanten beleverd in
een zeer brede regio die hoofdzakelijk
Vlaams Brabant bestrijkt, maar ook reikt
van Antwerpen tot een stuk in Limburg
aan de andere kant.
Filiaalverantwoordelijke Stijn Van Aelst :
”Het grote voordeel van onze recente uitbreiding bestaat erin dat we nu ook over

een eigen productie-eenheid beschikken
waar we staande naad kunnen trekken
in zeer lange banen, een extra service die
door onze klanten bijzonder gewaardeerd
wordt”.

Feestelijke lancering
De inhuldiging van de nieuwe productiefaciliteit werd op passende wijze gevierd :
ruim 140 personen waren aanwezig op het
after work event dat doorging op vrijdag
22 januari. De productiehal werd voor de
gelegenheid feestelijk aangekleed, waarbij de staande naad letterlijk en figuurlijk
in de spotlight werd geplaatst. Als centraal aantrekkingspunt werd een houten
bar gebouwd rond de machine. Tafeltjes
met geïntegreerde vuurkorven zorgden
voor een warme en gezellige sfeer. In de
ruimte bevond zich eveneens een food
truck die voor de nodige hapjes en drankjes instond. Het was alvast een geslaagde
avond waarbij de klanten op een aangename manier konden kennis maken met de
nieuwe service.

De mensen die het waarmaken
Het Defrancq team in Diest vormt een
hechte, enthousiaste ploeg. Stijn Van
Aelst is er de nieuwe filiaalverantwoordelijke die zorgt dat alles op wieltjes loopt.
Na zijn werkuren gaat hij al graag eens

HoeveelHeid
Quantité

Guido

Ronny

everGeM (9940), Noorwegens
Tel.: 09 253 11 06 Fax: 09 253 1
diest (3290), Industrieterrein A
Tel.: 013 32 18 02 Fax: 013 32 1
vicHte (8570), Dragonderdree
Tel.: 056 77 29 85 Fax: 056 77 2
lokeren (9160), Brandstraat
Tel.: 09 348 22 64 Fax: 09 348 6
ZeMst (1980), Linterpoortenlaa
Tel.: 015 61 01 44 Fax: 015 61 0
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Stijn

Robby

DEFRANCQ France sas
courcelles-les-lens
reiMs
treMblay en France (Paris)
bouloGne sur Mer
beauvais

MarcQ en baroeul
valenciennes
aMiens
cHoisy-le-roi (Paris)
dunkerQue

DEFRANCQ
Nederland
lopen of voetbal
kijken.
RonnybvHoorn
Van Duffel
rijen
is er magazijnier en speelt in zijn vrije
tijd volleybal. Robby Haesevoets bedient
overdag de plooimachine en verzorgt de
productie van staande naad, ’s avonds
leeft hij zich uit met zijn muziek in een
bandje. Guido Rymen tenslotte zorgt als
chauffeur voor de stipte leveringen en is
eveneens voetbalfanaat.
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Wie graag meer verneemt over de
staande naad productie in Diest kan
verder geholpen worden ter plaatse of
telefonisch bij :
Stijn Van Aelst, 013-32 18 02.
Ook bij onze regioverantwoordelijken
kunt u terecht:
Bjorn Byl
(regio Antwerpen-Vlaams Brabant)
0497-58 19 05
bjorn.byl@defrancq.be
Jody Santamaria
(regio Limburg)
0475-82 77 15
jody.santamaria@defrancq.be
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Speciaal aanbod

er
du 125
mars
autot
3015
avril
van
februari
april2016
2016

+12

+18

Flessen
Champagne

1 685
net HT

Flessen
Champagne

GRATIS

GRATIS

3 091
net HT

€

€

WERFPLOOIBANK TRIADE® 1M

WERFPLOOIBANK TRIADE® 2M

• Kraalmachine 1m Ø18

• Kraalmachine 2m Ø18

• Plaatschaar compleet

• Plaatschaar compleet

Ref. 981451

Ref. 981460

WWW.DIMOS.FR
©DIMOS - 1 BE PR newsletterdefrancqBE 1603 - Aanbod geldig in België en Luxemburg, zolang de voorraad strekt.
Netto verkoopprijs excl. BTW. publiek geadviseerd. Aanbod niet cummuleerbaar met andere lopende acties. Documenten foto’s niet bindend.

1 BE PM newsletterdefrancqNL 1603.indd 1

04/02/2016 09:52

OK

T
S ME
ZELF ISCHE
M E T R E V E N!
O
S CHR

DE ULTIEME PLUG X1 EVO
in combinatie met ...

spaanderplaatschroef

houtschroef
met bolkop

houtschroef
met zeskantkop

metrische schroef
met sluitring

Op iedere ondergrond, met gelijk
welke schroef, voor alle toepassingen...
en nu nog eenvoudiger om in te schroeven!

NEW

LAGE INDRAAI WEERSTAND
eenvoudig met de hand in te schroeven

PLOOIBARE KRAAG
doorsteekplug

DYNAMISCHE GEOMETRIE
ideaal voor betegelde muren

 +32 (0)3 354 15 00



ANTI-ROTATIE VLEUGELS
meerdere spreidvlakken

info@etanco.be



LI CHTE BELASTI NG

www.etanco.be

Weerstand en elasticiteit :
Perfecte eigenschappen
voor een duurzaam
waterdicht dak

DUURZAME EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE GEVELBEKLEDING
DURASID® is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor
nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw,… De basis van de profielen is
vervaardigd uit hardschuim PVC met daarboven een gecoëxtrudeerde toplaag.
Het systeem is een esthetisch alternatief voor de traditionele
gevelbekledingen.

by PLASTIVAN

De voordelen van deze gevelpanelen zijn oa:
• zeer onderhoudsvriendelijk
• eenvoudige montage
• uiterst duurzaam
• slag- en stootvast
• isolerende werking
• verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kleuren
• natuurlijke look

Plastivan N.V.
Wantestraat 3
B-8780 Oostrozebeke
Tel +32 (0)56 66 75 51
Fax +32 (0)56 66 91 18

WWW.DURASID.COM
INFO@DURASID.COM

G E R E A L I S E E R D P R OJ E C T

ZINK
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everGeM (9940), Noorwegens
Tel.: 09 253 11 06 Fax: 09 253 1
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GEVELBEKLEDING DIE MOEITELOOS
DE TIJD TROTSEERT
HoeveelHeid
Quantité

Goederen
MarcHandises

Mede onder invloed van de Amerikaanse bouwtrant zijn sidings ook bij ons zeer
populair geworden als gevelbekleding. Ze worden in verschillende materialen
uitgevoerd, waaronder hout. Dit is het meest natuurlijke materiaal, maar vergt ook
de nodige extra aandacht op vlak van afwerking, behandeling en bescherming.

Mooi en duurzaam van nature
Zink is uit zichzelf esthetisch, duurzaam
en krijgt een mooie, natuurlijke patine bij
veroudering. Bovendien hoeft het geen
verdere behandeling, noch onderhoud.
Kortom, de ideale investering op langere
termijn.
Meers Patrick bvba uit Bilzen verbouwde onlangs een gezinswoning in Alken.
Hierbij werd gebruik gemaakt van overlappingspanelen in QUARTZ-ZINC®. De
bouwheren kozen voor zink omwille
van zijn hogervermelde esthetische en

producttechnische voordelen en omdat
het materiaal zich mooi en vrij makkelijk
laat verwerken en combineren met andere materialen.
QUARTZ-ZINC® van VMZINC is een fluweelgrijs zink dat dankzij een speciale
oppervlaktebehandeling reeds van bij de
start over een mooie patinalaag beschikt,
daar waar het natuurlijke proces anders
jaren in beslag neemt. Bij gedeeltelijke renovaties sluit het uitzicht van het nieuwe
QUARTZ-ZINC® perfect aan op bestaande
elementen in zink die op natuurlijke wijze
verouderd zijn.

Onder de stroken zink werden eerst een
verluchtingsspouw en een extra isolatielaag aangebracht. De bekleding in zink
werd daarna op de gevel bevestigd met
behulp van kepers en een lattenwerk. Het
betrof hier een geveltoepassing die ook
voor ons vrij nieuw was. Dankzij de uitsteDEFRANCQ France sas
courcelles-les-lens
MarcQ
en baroeul
kende materiële
eigenschappen
van
zink
reiMs
valenciennes
treMblay en France (Paris)
aMiens
bouloGne sur
Mer
cHoisy-le-roi
(Paris)
en de technische
support
van
Defrancq
beauvais
dunkerQue
DEFRANCQ
Nederland
bv materiaal
is alles zeer vlot
verlopen.
Het
rijen
Hoorn
werd door Defrancq vakkundig op maat
gesneden, geplooid en op de werf aangeleverd. Ook naar plaatsing en verwerking
toe, kregen we heel wat steun en informatie van Defrancq.”

Een ruimer renovatieproject

Halve eeuw familietraditie

Christian Hans, ploegbaas bij Meers
Patrick bvba : “De nieuwe gevelbekleding
maakte deel uit van een grondige verbouwing waarbij eerst de muren werden opgemetst om het dak te kunnen verhogen.

Meers Patrick bvba is een typisch familiebedrijf van vader op zoon, dat zowat 50
jaar geleden van start ging. De firma telt
momenteel een twintigtal medewerkers,
is gespecialiseerd in houtbouwprojecten
en dakwerken en wist een sterke reputatie
op te bouwen in de ruimere Limburgse regio. Wegens verdere groei trok het bedrijf
vorig jaar in een nieuw en ruimer bedrijfsgebouw. Meers Patrick bvba is reeds meer
dan 10 jaar klant bij Defrancq. Een partnership dat ook bij deze realisatie in Alken
zijn vruchten heeft afgeworpen !
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DERBIGUM

®

Lente Actie geldig van
15 maart tot en met 15 mei 2016.
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V.U.: Philippe Lathouwers - Imperbel NV.

zolang de voorraad strekt

OP = OP

niet-contractueel beeld

Bij aankoop van 10 rollen Derbigum toplagen*,
1 gratis sweater ! *Geldig voor DERBIGUM SP FR, NT 3 mm & 4 mm
®

www.derbigum.be
Action printemps 2016 A4.indd 1
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Nieuwe generatie ventilatiekappen in PVC
•
•
•
•

Met of zonder dichtingsslab
UV-bestendig
Groot debiet
Milieuvriendelijk door het gebruik
van een loodvrije dichtingsslab
• Beschikbaar in Ø 100 - 125 - 160
• Kleuren: antraciet & bruin

Ref:
VVS..
VVM..

Ref:
VVE..
VVF..

Met loodvrije
dichtingsslab

De ventilatiekappen CC en CD (met loden dichtingsslab) zijn nog steeds beschikbaar in alle diameters.

URSA, uw partner voor glaswol!
URSA biedt u een uitgebreid assortiment in functie van uw
verwachtingen en budget. Vraag ons gerust meer info!
Isoleren voor een betere toekomst

Het team van Yvens Decroupet dankt u voor 150 jaar vertrouwen.
CONNECTON meer dan ooit uw partner voor nagels,
leihaken en bevestigingen voor het dak.

ALUMINIUM DAKEN GEVELSYSTEMEN

PREFA DAK- EN GEVELRUIT 29x29

100 % Aluminium – 40 Jaar Garantie.
*De kleurgarantie is een garantie tegen het afschilferen van en de vorming van blazen op het lakoppervlak onder de voorwaarden die in
het garantiecertificaat vermeld worden. Meer informatie over de materiaal- en kleurgarantie vindt u op www.prefa.com/Garantie

DAK & GEVEL

Ins. DeFrancq_BE_210x147mm.indd 2

WWW.PREFA.COM
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Bezoek ons op
Batibouw: hal 5,
stand 5-311

Let’s make things easy.

Als professional weet u dat bouwprojecten echte uitdagingen kunnen zijn.
Dus waarom zou u het uzelf nodeloos moeilijk maken? Met L-Ments®
hebben we een performante dakoplossing tot de essentie herleid.
Het 5-in-1-isolatiesysteem voor hellende daken combineert isolatiemateriaal, geïntegreerde houten verstijvers, houten tengellatten
een meerlaagse kraft-alubekleding en onderdakfolie.
Ultralicht, makkelijk te installeren, betaalbaar en toch perfect isolerend:
alles wat u nodig hebt voor de energieneutrale gebouwen van morgen.
Sterk in al zijn eenvoud. Wedden dat u er zo voor gewonnen bent?

www.recticelinsulation.be

UW KLANTEN
HALEN
DE HEMEL
IN HUIS

met een
superisolerende
lichtkoepel van Skylux
In tijden van torenhoge energieprijzen was het belang van een goed
geïsoleerde woning nog nooit zo groot. Toch hebben veel Belgen nog
altijd een enkel- of dubbelwandige koepel. Het perfecte moment dus
om bij uw klanten een drie-, vier- of vijfwandige Skylux-lichtkoepel te
installeren. Dat levert hen tot 66% energiewinst op.
Zo helpt u om hun energiefactuur fors te verlagen.

TOT € 100 KORTING VOOR UW KLANTEN
Vervangt u een oude koepel? Dan tasten wij in de buidel:
met kortingen tot €100 kan uw klant nog verder besparen.

Meer info op www.skylux.be.

3, 4 of 5 wanden
houdt de warmte
binnen in de winter

tot 66% energiewinst

ook in hittewerende
versie

condensvrij

