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*ALLE PRIJZEn INCL. BTW

FOLDER GELDIG 
T.E.M. 30-06
OF TOT EINDE 
VOORRAAD

Duu/c-sdt*

Kleiproducten
Zwaar gewapend beton
Gevelsteen
Retrogevelstenen
Lateibalken

Universeel zaagblad voor 
allerlei soorten beton zoals:

*Spaced Diamond Technologie:
zaag 2x sneller en gaat 1,5x zo

lang mee

350DUU/C-SDT

DPCM-SHARK

Klinkers
Gevelstenen
Snelbouwsteen
Gewapend beton
Lateibalken

Universeel zaagblad voor
 allerlei materialen zoals:

230DPCM-SHARK

www.duro-diamonds.be
info@duro-diamonds.be

016/94.60.60
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DEKSELS voor vulling
Handig en gemakkelijk te plaatsen, laat u toe om zonder moeite en op een esthetische manier

een toezichtluik in een betegelde vloer te integreren, zonder het geheel ervan te schaden.

dichting
metaal/metaal

syntetische
dichtingsring

● Deksel en kader in aluminium met bodem
uit staal.

● Dichtheid : deksel voorzien van een 
    neopreen dichtingsring.
● Het deksel is voorzien van een wapeningsn

om het verankeren van het beton of ander 
afwerkingsmateriaal  te vergemakkelijken. 

● Ieder deksel wordt geleverd met de nodige 
sleutels.

● Hoogte 50 mm

● Deksel en kader in aluminium.
● Vervaardigd uit geprofileerd ALU met
 dubbele dichting : metaal/metaal + een 

synthetische dichting.
● Het deksel is voorzien van een wapeningsnet 

om het verankeren van het beton of ander 
afwerkingsmateriaal  te vergemakkelijken. 

● Ieder deksel wordt geleverd met de nodige 
sleutels.

● Hoogte 80 - 100 mm

KLINKERDEKSELKLINKERDEKSEL type CSP

dichting
metaal/metaal

syntetische
dichtingsring

TEGELDEKSELTEGELDEKSEL type CSP

VIERKANTE HYDRAULISCHE DEKSELS Klasse B125
TOPKWALITEITTOPKWALITEIT

Coating : RAL-9004 zwart epoxy-gecoat.

Artikel
Referentie

2F30DE *
2F40DE *
2F50DE *
2F60DE *

Buitenmaat
(mm)

305 X 305
422 X 422
510 X 489
615 X 598

Artikel
Referentie

2F70DE

2F80DE 

2F90DE

Buitenmaat
(mm)

745 X 712

805 X 805

960 X 900

* Scharnierend deksel 
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N70
Ontdek het N70-gamma

Benieuwd naar de mogelijkheden 
van ons N70-gamma? Surf naar 
www.nelissen-n70.be of scan de 
QR-code!

N70/4
±240x70x40

N70/5
±240x70x50

®

Kiezelweg 458-460 | 3620 Lanaken (Kesselt)
  +32 12 44 02 44
  info@nelissen.be
 nelissenbricks
 nelissen_bricks
 nelissen-steenfabrieken

✓ CO2-vriendelijk
✓ Esthetisch
✓ Snelle verwerking
✓ Lagere energiefactuur

Waarom kiezen 
voor N70?

N70_BOUWMAT_A4_2023_ALT2.indd   4N70_BOUWMAT_A4_2023_ALT2.indd   4 30/03/2023   10:52:1430/03/2023   10:52:14
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Meer weten?

Kijk op vandersanden.com/s-line

of scan de QR-code.

S-line® gevelstenen 
Minder materiaal, even hoogwaardig 

DE KUNST 
VAN HET 
WEGLATEN

72 mm

U wilt meer. Meer kansen voor duurzaam bouwen. Meer 

comfort voor wonen of werken. Meer ruimte creëren voor 

isolatie. En méér doen met minder grondstoffen en energie. 

Dat lijkt wellicht onmogelijk, maar het is niets minder dan de 

kunst van het weglaten. En dat is precies wat S-line® doet. 

Gevelstenen met het juiste maatje minder, en juist daarom met 

de meerwaarde die u wilt. 

Ook de S-line® gevelstenen garanderen langdurig mooie gevels, 

met garantie tegen vergipsing! S-line® is een van de resultaten 

van ons duurzaamheidsprogramma Together to Zero. Laten we 

samen de lijnen naar morgen uitzetten met S-line®.

Smal. Slim. Sterk. 

Samen op weg naar de nieuwe standaard.

VAND-3048-GEVEL-BE-ADV-S-line-Bouwmat-230x297-def2.indd   1VAND-3048-GEVEL-BE-ADV-S-line-Bouwmat-230x297-def2.indd   1 15-02-2023   10:0315-02-2023   10:03
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Weber, sterk in 
vezelversterkt 
renovatiewerk!

weberniv fiber is een vezelversterkte 
egalisatiemortel geschikt voor het 
uitvlakken van chapes, betonnen en 
houten ondergronden, die aangebracht 
kan worden in een zetdikte van 2 tot 30 
mm. Deze zelfnivellerende en verpompbare 
egalisatiemortel is vezelversterkt. De vezels 
maken weberniv fiber sterker, waardoor het 
de ideale oplossing is voor het renoveren van 
oude, vaak problematische, ondergronden.

Meer informatie en de specificaties van 
weberniv fiber kun je vinden op go.be.weber/
webernivfiber.



BUILDING 
SOLUTIONS

Meer info? Contacteer ons nu op:
Ravago Building Solutions Belgium

info.rbs.be@ravago.com
+32 (0)14 67 20 01

www.ravagobuildingsolutions.com

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.
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534515000 X-Tack Zwart 290ML
534525000 X-Tack Wit 290ML
534535000 X-Tack Grijs 290ML

ACTIE
X-TACK

BIJ AANKOOP VAN 1 
DOOS (12STKS) X-TACK

Actie geldig van 
1 mei t.e.m. 30 juni 
2023

11+1
GRATIS

534515000 X-Tack Zwart 290ML
534525000 X-Tack Wit 290ML
534535000 X-Tack Grijs 290ML

BIJ AANKOOP VAN 1 BIJ AANKOOP VAN 1 
X-TACKX-TACK

1 september t.e.m. 

11+1
GRATIS
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www.eccoproducts.eu+32 9 247 00 25ECCO bvba - Poelstraat 167, BE-9820 Merelbeke

in kwalitatief Galva of het populaire Cor-tenstaal voor al uw tuinprojecten
Snel en eenvoudig te plaatsen afboording

INFO

+ De Easyfix LI (lineair) is zowel te gebruiken in rechte lijnen als 

 in licht glooiende vormen en rechte hoeken 

+ De Easyfix CS (custom shape) is uiterst plooibaar en aanpasbaar

 naar alle mogelijke vormen in uw project

+ Willekeurig te plaatsen verankering naargelang uw tracé

+ Lange verankeringspennen zorgen voor verbeterde stabiliteit

+ Omgebogen bovenrand voor optimale veiligheid in gebruik

+ Beperkte zichtbaarheid van bevestigingsmateriaal na plaatsing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

+ UITVOERINGEN - LI (rechte lijnen) / CS (custom shape)

+ MATERIAAL - Galva 0,8 mm en Cor-tenstaal 1 mm

+ HOOGTE - 100 mm of 150 mm

+ OP AANVRAAG - Easyfix LI in zwarte poederlak

TOEPASSINGEN

Voor alle zones waar niet op gereden wordt

+ Verharde oppervlaktes

+ Terras, bloembed

+ Gazon, moestuin

+ Product-, troeven- en plaatsingsvideo’s beschikbaar op het ECCO Products YouTube kanaal. 

+ Blijf je graag op de hoogte over de ontwikkelingen, meld je dan ook zeker aan op onze diverse sociale mediakanalen.

EASYFIX LI/CS

LI - Linear CS - Custom Shape

WWW.BOUWMAT.BE



wavin.be/binnenriolering

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.

Wafix PP

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.  

eenvoudig en snel te installeren
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Manueel: standaard verpakking met pipet
Genius: handige herbruikbare verpakking
Start2Gun: starterset met NBS-pistool,  
2 NBS verpakkingen en 1 PUR Cleaner

Het allersnelste lijmschuim
nu ook beschikbaar in:

TURB
00

20
95

-R
EC

TA
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DS PLASTICS BELGIUM BV | Mosten 18 | Industrieterrein E17/3 | 9160 LOKEREN | +32 (0)9 280 78 80 | sales@dsplastics.be

Water is een kostbaar goed, essentieel voor al het leven op aarde. We vinden het zo 
vanzelfsprekend dat we het onuitputtelijk achten. Vergis je niet: als de natuurlijke 
balans uit evenwicht raakt, dreigt er zowel schaarste als overlast. Daarom zet DS 

Plastics Watertight solutions zich in om water op duurzame wijze te beheersen, 
behandelen en af te voeren.

DS REGENWATER RECUPERATIE 
PAKKET SLIM RAIN GARDEN / 
DS5000

Wat erdichte oplossingen, 
goed voor  mens en mi l ieu

dsplasticsgroup.com
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Onze EPDM-stroken kunnen in de hele bouwschil toegepast worden van dakkapellen en dakgoten over ramen en 
deuren tot zelfs in de fundering. Voor elke toepassing hebben we keuze uit diverse diktes en breedtes. Kleven met 

BossCover Spraybond en waterdicht aansluiten met de BossCover EPDM-Seal. 

Een veelzijdige oplossing voor het wind- en waterdicht maken van details in dak, gevel 
en bouwvoet.

EPDM-Stroken

www.bosscover.be

BossCover België
+32 (0)3 328 00 00
info@bosscover.be
www.bosscover.be

BossCover Nederland
+31 (0)113 55 77 77
info@bosscover.nl
www.bosscover.nl

DAKKAPELLEN
1,00 mm
1,10 mm
1,50 mm

BOUWVOET EN FUNDERINGEN
0,75 mm
1,00 mm

DEUREN
0,75 mm
1,00 mm

DAKGOTEN
1,00 mm
1,10 mm
1,50 mm

RAMEN
0,75 mm
1,00 mmToegepast in:

Bestand tegen 
weersinvloeden

Lange
levensduur

Veelzijdig
in gebruik

Sterk en
elastisch

Flexibel en
eenvoudige plaatsing

Zonder vlam
te plaatsen
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RECTOLIGHT®

RECTOBETON®

RECTOPLAST®

LICHTE VULSTENEN IN HOUTVEZELS

TRADITIONELE VULSTENEN

LICHTE VULSTENEN IN GERECYCLEERDE KUNSTSTOF

SNELLE EN GEMAKKELIJKE PLAATSING

IDEAAL OM TE BEPLEISTEREN

SNELLE EN GEMAKKELIJKE PLAATSING

KORATON NV       visserskaai 26 – Kortrijk 8500    tel. 056-23.07.11    rector.benelux@koraton.be    www.rector.be     

MAAK UW DRAAGVLOEREN IN VOORGESPANNEN BETON !
WIJ BIEDEN INDUSTRIËLE KWALITEIT EN MANUEEL HANTEERBARE PRODUCTEN AAN

WWW.BOUWMAT.BEWWW.BOUWMAT.BE



Voor een professioneel en makkelijk  betonstort: 

Afstandhouders 
Beton afstandhouders houden de ijzeren netten op hun plaats en garanderen de juiste 
betondekking. 
 
Ze worden toegepast bij het storten van betonvloeren voor terrassen, opritten, industriehallen, 
wegen, parkings, boven welfsels, enz. 
 
Dankzij zijn lengte van 100x4x4 cm zal deze afstandhouder nooit door de mazen van het net steken 
met als voordeel dat uw ijzeren net overal de juiste betondekking heeft. 
 

 

afstandhouders vallen letterlijk niet door de mazen van het net 
 

 

 

Unieke eigenschappen:  
 

• Drukbestendig en niet warmtegevoelig 
• Groot draagvlak door 100x4x4 cm lengte 
• Interessante kostprijs 
• Betoneigenproduct 
• Door de volle vorm geen risico op holtes 
• Beton vergaat niet, kunststoffen kunnen 

vergaan waardoor holtes in het beton 
ontstaan 

• Draagt bij tot de sterkte van het betonstort 
• 100% recycleerbaar, geen kunststof in het 

beton 
• Veilig: de unieke vorm 

verzekert voldoende 
stabiliteit voor de 
betonpomp bediener die 
op de ijzeren netten loopt.  

 
 

 

 

www.bemax.be 
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DELTA® PRESENTEERT: 
DE VOLGENDE GENERATIE 
ONDERDAKFOLIES MET 
INDRUKWEKKENDE 
LEVENSDUUR

Ontdek de volgende 
generatie onderdakfolies.

*  Klik hier voor gedetailleerde garantievoorwaarden:  
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

DOE-11004_DELTA-XX-Kampagne_Anzeige_180x260mm_Kampagnenstart_BE-FR_BE-NL_RZ.indd   1DOE-11004_DELTA-XX-Kampagne_Anzeige_180x260mm_Kampagnenstart_BE-FR_BE-NL_RZ.indd   1 16.11.22   16:0416.11.22   16:04WWW.BOUWMAT.BE



          LEDENLIJST

SAMEN 
STERK

Firma Straat Plaats Telefoon E-mail

HUYSMANS en zonen N.V. Voortstraat 8 2490 Balen 014-31 33 40 huysmansenzonen@skynet.be

KABERGS N.V. Runkelen-Dorp 141 3803 Duras(Sint-Truiden) 011-682314 info@kabergs.be

KEULEN N.V. Tournebride 2 3620 Lanaken 089-71 40 53 keulena@keulena.be

MARTENS-ROBBEN B.V.B.A. Stevoortse Kiezel 466 3512 Stevoort 011-31 22 07 ludo.martens1@pandora.be

MATTIJS BVBA Oude Mechelbaan 6 2220 Heist-op-den-Berg 015-24 11 38 info@mattijsbouw.be

MEUFFELS B.V.B.A. Volksstraat 26 3590 Diepenbeek 011-32 37 03 info@meuffels.be

OOSTERBOSCH B.V.B.A. Riemsterweg 157 3742 Bilzen-Martenslinde 089-41 13 68 info@oosterboschbmt.be

STIJNEN Langvoort 13 2430 Vorst (Laakdal) 013-66 13 47 info@bouwmaterialenstijnen.be

VAN DER VLIET Paardsbossen 6 2430 Veerle-Laakdal 014-84 05 17 info@vandervlietbouwmat.be

VERHEYEN N.V. Nijverheidslaan 24 3630 Maasmechelen 089-76 09 15 info@verheyen.com

WIJCKMANS N.V. Zwartenhoekstraat 1 3945 Ham 013-66 10 21 info@wijckmans.be

WOUTERS N.V. Molsesteenweg 8 2490 Balen 014-31 15 49 info@woutersbalen.com

WYNANTS NV Paviljoenstraat 25 2240 Geel 014-58 37 58 ivo.wynants@wynantsnv.be

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 •
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