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Regenwater recupereren
bij u thuis,
of in de tuin?
niveaumeter

besturingssysteem

kies voor
1 compleet pakket
op maat van
uw gezin

ingebouwde
regenwaterfilter
aanzuigfilterset
regenwatertank
(verschillende types)

rustige inloop

Voor de was, het spoelen van het toilet,
de schoonmaak en het besproeien van
de tuin is regenwater geschikt.
Maar daarvoor heb je wel een goede
regenwaterinstallatie nodig.

regenwatertank beschikbaar
in deze volumes
1500L - 3000L - 4000L - 5000L
6000L - 7500L en 10000L

www.dsplastics.be
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Murfor ® Compact I

Murfor ® Compact E

Beschikbaar in 2 breedtes :

Beschikbaar in 2 breedtes :

35 mm
75 mm

50 mm
100 mm

Murfor® Compact I is een nieuw type
metselwerkwapening op rol voor keramische
blokken en betonblokkenenkel te gebruiken in
een droge omgeving (binnenmuren).
De unieke structuur en het gebruiksvriendelijke
formaat van deze wapening optimaliseert het
bouwproces en materiaalgebruik.

Murfor

®

Murfor® Compact E bestaat uit austenitisch
roestvast staal (molybdeen-chroom-nikkel
legeringen) van de materiaalklasse R1 volgens
EN 845-3. Dit type metselwerkwapening is
geschikt voor buitenmuren die in contact
staan met een vochtige omgeving.

Compact I

Murfor

voor binnenmuren

®

Compact E

voor buitenmuren

Sterk

Gebruiksvriendelijk

Licht

Murfor Compact I/E bestaat uit een
stevig maas van staaldraden met
een uitzonderlijke hoge treksterkte.

Murfor Compact I/E is beschikbaar
in uitrolbare lengtes van 30 m en
kan op maat geknipt worden met
kniptang; geen overlappingen,
geen zwaar tilwerk en geen verlies
van materiaal.

Eén rol Murfor® Compact I/E weegt
tot 10 keer minder (3 kg) dan
gewone metselwerkwapening van
dezelfde lengte. De lichte rollen

Voordelig

Ecologisch

Flexibel

Murfor Compact I/e rollen zijn
snel en eenvoudig te stapelen
waardoor ze minder ruimte in
beslag nemen in het magazijn en
bij het transport.
Je kan het materiaal op maat
knippen zodat je ook minder
materiaalverlies hebt.

Murfor Compact I/E reduceert
het totale gewicht van je lading
waardoor ook de CO 2 uitstoot van
het transport minder zal zijn.

Murfor ® Compact I/E is geschikt
voor alle muurbreedtes.

®

De sterke structuur van de
wapening beheerst scheurvorming
en versterkt het metselwerk.

®

®

®

Omdat je de wapening op maat
kunt knippen heb je praktisch ook
geen materiaalverlies.

en gebruiken.

De wapening is beschikbaar in
twee breedtes die je gemakkelijk
naast elkaar kunt leggen om zo de
gewenste breedte te bekomen.
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Esthetisch en
ecologisch bouwen
N70 is een van de uitblinkers in het
gamma van Nelissen Steenfabrieken.
Deze CO2-vriendelijke baksteen
met speciaal formaat heeft dan ook
alles wat je van een hedendaagse
gevelsteen verwacht: hij is esthetisch
en ecologisch.

en productie tot afwerking
Waarom kiezen voor N70?

elissen Steenfabrieken. Deze CO2-vriendelijke
sormaat:
wat je van een hedendaagse gevelsteen verwacht:

50 mm
et
an een

✓ CO2-vriendelijk

4 CO2-vriendelijk

✓ Snelle
N70 is verwerking
ook een gunstige keuze in het verwerkingsproces.

4 Snelle verwerking

4 Esthetisch

✓ Esthetisch
verschil!
Verwerking

Het smalle model zorgt ervoor dat er minder mortel nodig

✓ Lagere
energiefactuur
is in vergelijking
met de verwerking van bakstenen met

4 Lagere energiefactuur

een traditioneel formaat. Bij N70/4 bespaar je zo’n 15%
mortel. N70/5 gaat nog een stapje verder, hier loopt de
mortelbesparing op tot 30% én gebruik je bovendien
minder stenen per m².

Esthetisch
Het resultaat van het toepassen van N70-gevelstenen
Ontdek
het Een
N70-gamma
bij een project?
slanke gevel met een moderne look!
En ook hier biedt N70 nog ecologische voordelen:
door de dunnere buitenmuren kan je meer binnenruimte
creëren of de spouwmuren extra isoleren.
Dat zorgt dan weer voor een lagere energiefactuur.

Benieuwd naar de mogelijkheden van ons N70-gamma?
Scan de QR-code!
Ontdek het N70 gamma
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Benieuwd welke gevelstenen beschikbaar zijn in N70/4
en N70/5? Ontdek het door deze QR-code te scannen!

ONTDEK ONS UITGEBREID GAMMA
AAN TOEBEHOREN
VOOR OPRIT & TERRAS
op www.marshalls.be

www.marshalls.be
tel. +32 3 880 86 02 | salesbe@marshalls.be
WWW.BOUWMAT.BE

Het gevelsysteem
dat renoveert
én isoleert

E-Board® is een ATG gecertificeerde totaaloplossing voor de renovatie en nieuwbouw van
gevels. U renoveert én isoleert in één handeling. Het eindresultaat heeft de massieve uitstraling
en kwaliteit van een volle baksteen. E-Board® is een complete systeemoplossing bestaande uit
isolatiemateriaal, steenstrips, mortellijm en andere toebehoren en biedt u een oplossing voor
allerlei gevel technische vraagstukken en uitdagingen. Meer weten? Ga naar www.e-board.be

Scan de QR-code en vind meer informatie op
onze website

www.vandersanden.com
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weberchape fluide
veegt de vloer aan
met een traditionele chape

weberchape fluide
Vloeibare cementdekvloer
(vloeibaar zand-cement)

weberchape fluide is een cementgebonden chape die je niet op je
knieën moet afreien en verdichten! Met weberchape fluide kan je
snel en gemakkelijk een kwalitatief hoogwaardige dekvloer maken die
na 4 dagen betegelbaar is.
Ontdek weberchape fluide op go.be.weber/weberchapefluide
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TWEEZIJDIG ZICHTWERK

SILKA VELLINGKANTBLOKKEN

Waarom Silka VB blokken ?
■ Supersterke muren
■ Dunne gelijmde voegen
■ Geen voegwerk
■ GEEN SLIJPWERK voor leidingen
■ Geen binnenpleister
■ Direct schilderen
■ Propere bouw

XELLA IS ER VOOR U
✓ Gratis planstudie
✓ Gratis werfopstart/demonstratie
✓ Gratis werfopvolging
Contacteer ons op info-be@xella.com of via tel. 03 250 47 00
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®
ITERNE
Zuivert uw regenwater

Inox filter

Automatische
Vuilafstotend
reiniging
filteroppervlak Groot effectief
oppervlak

ENORME
CAPACITEIT

www.bemax.be
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Het allround bouw- en tegelement voor de binnenafwerking.
Al meer dan 30 jaar is JACKON® INSULATION succesvol als producent van hoogwaardige
isolatiematerialen en bouw- en tegelelementen van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS).

EIGENSCHAPPEN
• Waterafstotend
• Met gemodificeerde mortellaag aan beide
zijden
• Licht gewicht ± 3–6 kg/m²
• Dikte: 4 - 80 mm
• 1300 x 600 mm - 2600 x 600 / 900 mm
• λD = 0,035 W/mK
• Hoge druksterkte > 300 kPa
• Voor ruimtes met hoge vochtbelasting

IDEALE TOEPASSING:
•
•

Het ideale bouw- en tegelelement voor de veelzijdige, creatieve binnenafwerking,
ook voor vochtige ruimten.
Geschikt voor wand- en leidingbekledingen, badombouwen, wastafels, nissen en meubelen.

VOORDELEN
• Eenvoudig te verwerken
• Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar
en dus minder arbeid en tijd
• Inkortbaar tot op elke maat
• Geschikt voor nagenoeg alle ondergronden

WWW.BOUWMAT.BE

RAVATHERMTM XPS is een
isolatiemateriaal op basis van
geëxtrudeerd polystyreen met
een gesloten celstructuur. De
hoge thermische weerstand,
de vochtongevoeligheid en
de weerstand tegen hoge
lasten (tot 25ton/m2) maken
RAVATHERMTM XPS tot
de beste keuze voor uw
bouwproject.
Meer info? Contacteer ons nu op:
Ravago Building Solutions Belgium
info.rbs.be@ravago.com
+32 (0)14 67 20 01
www.ravagobuildingsolutions.com
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BUILDING
SOLUTIONS

M A A K U W D R A AG

WIJ BIEDEN INDU

V LO E R E N I N V O O
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RODUCTEN A AN

RECTOLIGHT®
LICHTE VULSTENEN IN HOUTVEZELS
SNELLE EN GEMAKKELIJKE PLAATSING

RECTOPLAST®
LICHTE VULSTENEN IN GERECYCLEERDE KUNSTSTOF
SNELLE EN GEMAKKELIJKE PLAATSING

RECTOBETON®
TRADITIONELE VULSTENEN
IDEAAL OM TE BEPLEISTEREN

KORATON NV

visserskaai 26 – Kortrijk 8500

tel. 056-23.07.11

rector.benelux@koraton.be
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www.rector.be

Wafix PP

eenvoudig en snel te installeren

Wafix PP met het push fit systeem is eenvoudig en snel te installeren, met
weinig gereedschap. PP is bovendien zeer slagvast en temperatuurbestendig
(van -10 tot 95 graden). Het slanke design zorgt voor een snelle verwerking.
Met de gefixeerde rubberen ring bent u verzekerd van een zeer sterke verbinding.

Topklasse aanbod ontworpen
voor elk geluidsniveau
De afvoer van afvalwater uit woningen en gebouwen vraagt om degelijke,
betrouwbare en duurzame systemen die zorgen voor een optimaal comfort.
De leidingsystemen van Wavin bieden hiervoor een beproefde oplossing.
Het Wafix PP afvoersysteem is eenvoudig te
combineren met Wavin AS+, het nieuwe
premium geluidsarme afvoersysteem
van Wavin. Zo komt u altijd tot de
beste en meest rendabele oplossing.

www.wavin.be/binnenriolering
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ECCOgravel

Sterke, vorstbestendige grindmatten in HDPE
zorgen voor een perfect waterdoorlaatbare verharding
conform de strengste kwaliteitsnormen.

INFO
+

Vorstbestendige grindplaat in HDPE met hoge druksterkte en impactwaarde

+

Verhoogde wringlastweerstand dankzij extra kunststofversterkingen
tussen de cellen

+

Geotextiel 100% verlijmd tijdens de productie: zeer sterk, kan niet rotten
en dankzij de open structuur is er geen kans op dichtslibben

+

Heel gebruiksvriendelijk: eenvoudig en snel te transporteren dankzij
plooibaar formaat

+

Perfect beloopbaar én berijdbaar

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

+

AFMETINGEN plaat 160 x 120 cm

+

Opritten en parkings

+

HOOGTE plaat 4 cm (ECCOgravel 40) of 3 cm (ECCOgravel 30)

+

Brandwegen

+

MATERIAAL honingraat 100% HDPE - high-density polyethyleen

+

Tuin-/wandelpaden

+

KLEUR wit, grijs of zwart

+

Terrassen

+32 9 247 00 25
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www.eccoproducts.eu

DELTA® protects property

DELTA -NEOVAP 1500 T 35
®

De betrouwbare afdichting van kopse kanten
en hoekafwerking van harde isolatieplaten!

Wind-,
regen- en
gasdichte
folie
sa Dörken Benelux nv, Zellik (Asse)
www.doerken.be

DOE-9749_Anzeige_NEOVAP-1500-T35_BE_A4_RZ.indd 1
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Beton met klasse
voor een tuingevoel dat blijft

Maatwerk Smooth Beam (met fontein)
- Grey Velvet+

Beton als hoeksteen van jouw tuin
Beton profileert zich steeds meer als een hoogwaardig
alternatief voor keramische tegels en natuursteen. Vooral de
combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. Betontegels zijn
goed te combineren met palissades, boordstenen en trap- en
wandelementen. De afwerking, kleur en oppervlaktestructuur
zorgen ervoor dat het geheel op elkaar kan worden afgestemd.
Dit is een ongekend voordeel voor wie kiest voor meer
uniformiteit en een totaalconcept in de tuin. Maar daar blijft het
niet bij. Ook de prijsvriendelijkheid en het onderhoudsgemak
maken beton een populaire keuze op de tuinmarkt.

Megatrap - Carreau Gris Naturel
Klinker 30x20 - Carreau Gris Naturel

Bezoek onze website voor meer tuininspiratie.

stone-style.ebema.be

WWW.BOUWMAT.BE

SAMEN
STERK
Door het samenbrengen van jarenlange
ervaring kunnen de BOUWMAT-leden de
bouwer van vandaag een totaalpakket
aanbieden. Tegelijkertijd bieden ze een
goede en juiste prijs, in verhouding tot:
De beste kwaliteit •
De nodige productvoorlichting •
Een persoonlijke klanten opvolging •
Een vlotte service •
Waarborg na levering •

LEDENLIJST
Firma

Straat

Plaats

Telefoon

E-mail

HUYSMANS en zonen N.V.
KABERGS N.V.
KEULEN N.V.
MARTENS-ROBBEN B.V.B.A.
MATTIJS BVBA
MEUFFELS B.V.B.A.
OOSTERBOSCH B.V.B.A.
STIJNEN
VAN DER VLIET
VERHEYEN N.V.
WIJCKMANS N.V.
WOUTERS N.V.
WYNANTS NV

Voortstraat 8
Runkelen-Dorp 141
Tournebride 2
Stevoortse Kiezel 466
Oude Mechelbaan 6
Volksstraat 26
Riemsterweg 157
Langvoort 13
Paardsbossen 6
Nijverheidslaan 24
Zwartenhoekstraat 1
Molsesteenweg 8
Paviljoenstraat 25

2490 Balen
3803 Duras(Sint-Truiden)
3620 Lanaken
3512 Stevoort
2220 Heist-op-den-Berg
3590 Diepenbeek
3742 Bilzen-Martenslinde
2430 Vorst (Laakdal)
2430 Veerle-Laakdal
3630 Maasmechelen
3945 Ham
2490 Balen
2240 Geel

014-31 33 40
011-682314
089-71 40 53
011-31 22 07
015-24 11 38
011-32 37 03
089-41 13 68
013-66 13 47
014-84 05 17
089-76 09 15
013-66 10 21
014-31 15 49
014-58 37 58

huysmansenzonen@skynet.be
info@kabergs.be
keulena@keulena.be
ludo.martens1@pandora.be
info@mattijsbouw.be
info@meuffels.be
info@oosterboschbmt.be
info@bouwmaterialenstijnen.be
info@vandervlietbouwmat.be
info@verheyen.com
info@wijckmans.be
info@woutersbalen.com
ivo.wynants@wynantsnv.be
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