
Innovate today 
to shape tomorrow 

State-of-the-art producten, 100% natuurlijk. Innoverend 

design voor creatief metselwerk. Neem nu onze Dubio  

metselsteen. Valt telkens weer in de prijzen met z’n slanke 

lijn en z’n originele schaduwvoeg. Daar draait het om bij 

Nelissen: tegemoet komen aan uw wensen om gevelwerk  

te vernieuwen, te verbeteren en mooier te maken.   

Neem contact en laat ons co-creëren: u heeft een concept, 

wij bedenken de oplossing. Vandaag innoveren om  

levenslang bewondering te oogsten.

Kiezelweg 476 | 3620 Kesselt-Lanaken
+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be | www.nelissen.be

designed by Roel Vandebeek 
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Breed scala voor 
totaaloplossing
Esthetisch en 
functioneel

Eco Solutions Aviena Wave Carbon Intense

Rockstone  Diamond 
Mega-Palissadeband, Megategel, Waalformaat

Smooth Grey Velvet
Megasmooth Tegel, Trap, Smooth Object Planter

Carreau Mega-Linea Tricolore-Cendre

Van grootformaattegels tot klinkers, genuanceerde kleuren, 
multiformaten, borduren, trappen,  muurelementen, ... 
Ebema_Stone&Style biedt een totaaloplossing om van jouw 
tuin een verlengstuk van de woning te maken. 

Onze ruime keuze in esthetische waterdoorlatende 
verharding zorgt voor een perfect totaalplaatje . Dankzij de 
Eco Solutions dringt het water moeiteloos in de bodem.

Duurzame Smooth Objects creëren een high-end look voor elk 
project. Reikt je idee verder dan ons standaardgamma? Dan 
giet onze dienst CustomConcrete jouw ideeën in maatwerk. 

sales@ebema.be | www.stone-style.com
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ü	Hoge thermische en akoestische prestaties

ü	Duurzaam en milieuvriendelijk 

ü	Voor alle renovaties en nieuwbouw

ü	Kant en klaar product 

ü	Gebruiksgemakkelijk en verminderde droogtijd

VLOERISOLATIE
THERMISCHE ISOLATIE  

AKOESTISCHE ISOLATIE 

UITVULLING

IN ÉÉN PRODUCT

www.fim.be

FIM P&R NV / SA
Nijverheidsstraat 46/D 
2260 Westerlo | België
T +32 (0)14 - 28 64 00 
info@fim.be - www.fim.be
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Maak kennis met 
het nieuwe Vandersanden
en ontdek ons 
uitgebreide assortiment 
gevelstenen

www.vandersanden.com

402  Praag Impression



Voor het besproeien van de tuin is 
regenwater geschikt.  Maar daarvoor heb je 
wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

Regenwater gebruiken
in de tuin BUDGETVRIENDELIJK & 

MAKKELIJK TE INSTALLEREN
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+1 Één van deze 
regenwatertanks

EASY RAIN 1500

EASY TWIN 5000

DS 5000

DS 7500

EASY RAIN 3000

DS 4000

DS 6000

Ingebouwde Slim rain filter Rustige inloop

Tuinslang plug met automatische 
waterstopfunctie 

Minimum height difference, straight piping
Whether for new builds or retrofits: The space- 
saving Filter Horizon 100  is easy to plan and can be 
installed without any extra excavation work. There 
are just five centimeters height difference between 
the rainwater inlet and the dirty water outlet.

Thanks to this minimal height difference, the Fil-
ter Horizon 100  is extremely easy to integrate into 
existing pipework. It can even be placed directly 
inside a rainwater storage tank without changing 
the gradient of existing piping.

✔ filters rainwater from roof areas up to 
200 m² in size (temperate climate zones)

✔ Only 5 cm height difference between
inlet and outlet

✔ For installation in storage tank

✔ Horizontally aligned pipes DN 110

✔ Rainwater for toilet flushing, washing 
machine and garden

slimRain Filter Horizon 100
Filter system for installation in rainwater storage tanks and access shafts

only 5cm
height difference!

slimRain · Oberdorfstraße 26 · 63699 Kefenrod Germany 
Telefon +49 (0) 60 54-91 21-0 · Fax +49 (0) 60 54-91 21-29 
Internet: www.slimRain.de · E-Mail: info@slimRain.de

slimRain Filter 
Horizon 100

Installed in the 
access shaft of a 

flat tank.

5Jear
guarantee
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4 5

+

+

+
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Dompelpomp met sturing 
+ aanzuigfilterset zonder 

terugstroombeveiliging 1”

maak kennis met
    onze totaalpakketen:1
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PL200
OMNICEM

n    Jonge cementdekvloeren (3 - 5 dagen)
n    Beton 28 dagen i.p.v. 90 dagen
n    Ideaal op vloerverwarming
n    Kan de buttering-floating methode vervangen

n   Kan de ontkoppelingsmat vervangen
n    Binnen - buiten, vloer - wand
n   Classificatie conform EN 12004: C2TE S2 > 
  5 mm conform EN 12002

GEEN ONTKOPPELINGSMAT NODIG
RENDEMENTS- EN TIJDWINST!

SNEL

SNELST!
SNELLER

Zeer hoog flexibele S2 poedertegellijm 
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Dumoulin Bricks bvba | Moorseelsesteenweg 239 | 8800 Roeselare |  info@dumoulinbricks.be
Dumoulin Bricks depot | Vaartstraat 33 | 3600 Genk |  depot.genk@dumoulinbricks.be

  www.dumoulinbricks.be

Ook verkrijgbaar:

L Blokken  lijmblokken 15 N/mm²

AL Blokken akoestische lijmblokken 25 N/mm² en 1200 kg/m³

Inox rolbakje van 10 cm, 14 cm en 19 cm breed

Lijmmortel per 12.5 kg in een plastic verpakking

Dikke wanden van

minimum 12 mm

L1O BLOK
DUMOULIN BRICKS - LIJMSYSTEEM

50 cm x 14 cm x 25 cm

Geribd

oppervlak

10 N/mm²

2 grote handvaten

12 kg

4 evenwijdige kleefbanen

voor een optimale 

hechtsterkte
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Snel en eenvoudig te plaatsen afboording 
in kwalitatief galva of cortenstaal

ECCOProducts

BROCHURE

www.eccoproducts.eu

EASYFIX
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De natuur
aan je voeten

Authentieke sfeermakers
Vandersanden produceert een uniek assortiment gebakken kleiklinkers  

voor in je tuin. Onder meer gemaakt van rivierklei, een onuitputtelijke en 

natuurlijke grondstof. Kiezen voor kleiklinkers is kiezen voor de eeuwigheid.  

Onze sfeermakers gaan met gemak 125 jaar mee, zijn enorm waardevast en 

krijgen door het bakproces hun natuurlijke en altijd blijvende kleur.

Geef ook warmte aan je tuin  

en voel de natuur aan je voeten!

www.vandersanden.com

Kies
Kleiklinkers
 

- Sfeervol

- Tijdloos

- Kleurvast
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www.isover.be/perfectdak

Vario® KB1

Vario®

DoubleFit

Perfect dak

Isoconfort 

Vario® KM Duplex

Suspente 
PlaGyp® I

+
+

+
=

+
PlaGyp® I

Ga eens
stevig uit
je dak

Isoleren doe je best niet half. ISOVER biedt 
als enige op de markt een compleet all-
in-one systeem. In 5 stappen maak je met 
de hoogwaardige ISOVER producten een 
perfect geïsoleerd dak, met bovendien
50 jaar garantie op het Vario® assortiment. 
Met het ISOVER dakisolatiesysteem zit je er 
straks dus warmpjes bij. 
Meer info op www.isover.be/perfectdak.

Uniek all-in-one 
systeem voor een 
perfect geïsoleerd dak

VARIO
®

 System GARANTIE
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dichting
metaal/metaal

syntetische
dichtingsring

ALUMINIUM TEGELDEKSELALUMINIUM TEGELDEKSEL 
50 mm hoog

● Deksel en kader in aluminium 

● Dichtheid : deksel voorzien
van een neopreen dichtingsring. 

 
● Hoogte 50 mm.

Handig en gemakkelijk te plaatsen, laat u toe om zonder moeite en op een esthetische manier
een toezichtluik in een klinkeroppervlaktevloer te integreren, zonder het geheel ervan te schaden.

● Esthetisch:  
     Volledig geïntegreerd
      in de vloer.

● Ieder deksel wordt geleverd
met de nodige sleutels. 

● Het deksel is voorzien van een 
wapeningsnet om het verankeren
van het beton of ander afwerkings-
materiaal  te vergemakkelijken.  
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Monier, altijd meer mogelijk.

DNH-V
Absolute winnaar op snelheid en techniek

Iedereen weet het: in een technische sport als Formule 1 staat en valt alles met, vaak 

onzichtbare, details. Zelfs de kleinste innovatie kan het verschil maken tussen winnen en 

verliezen. Het dakpanmodel DNH van Monier is al jaren een bijzonder populair model.  

Maar alles kan beter. Vandaar dat we in samenspraak met onze klanten verbeteringen 

doorvoerden op essentiële details. De herkenbare, stijlvolle en discrete, traditionele uitstraling  

van de DNH is gebleven, maar onderhuids is er stevig gesleuteld. De DNH-pan was al een 

topper, maar de opvolger, de DNH-V, is nu een echte winnaar op het vlak van snelheid  

en techniek.

 PRODUCT
GARANTIE

J A A R

J A A R

DAKSYSTEEM
GARANTIE

NOUVEAU
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          LEDENLIJST

SAMEN 
STERK

WWW.BOUWMAT.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

Firma Straat Plaats Telefoon E-mail

DRIESSEN N.V. Vaartstraat 33 3600 Genk 089-35 21 35 info@driessen-nv.be

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


