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

DUT-T 125

Volle bandzaag met turbo x pro-
fiel voor het verzagen van harde 
tot middelharde vol keramische 
tegels
- mooie zaagsnede
- snel verzagen
- versterkte flens

DP-DUST
Stofgordijn

- kan op de meest voorkomende 
deuropeningen geplaatst 
worden
- voorzien van een opening met 
ritssluiting waardoor onbeperkt 
doorgang mogelijk is
- herbruikbaar en wasbaar

€43,-

€18,-



Industriezone Op’t Reeck 
Reeckervelt 9 • B-3770 Riemst  
T. 012 25 00 70 • info@daerden.be
www.daerden.be

DAERDEN BREIDT UIT.

Daerden start met de bouw van een productiehal voor predallen. De uitbreiding 
van ons productieapparaat is nodig omdat Daerden zich ook meer en meer op 
grotere projecten richt. Predallen zijn geprefabriceerde vloerplaten die vooral in 
de appartementsbouw en op grote werven worden gebruikt.

Wij staan nu vooral bekend om onze welfsels en prefab betonelementen. Daarin 
heeft Daerden een uitstekende allround dienstverlening die aannemers en 
architecten zelfs tot ver in Wallonië weten te appreciëren. Als we met dezelfde 
service-cultuur ook predallen kunnen aanbieden, staan Daerden sterker voor de 
toekomst.
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www.eccoproducts.eu+32 9 247 00 25ECCO bvba - Poelstraat 167, BE-9820 Merelbeke

vervaardigd op basis van gerecycleerd plastic

Stevige en flexibele gazontegel

INFO

+ Ecologisch: 100% gerecycleerd en 100% recycleerbaar 

+ Unieke en innovatieve vorm voor een esthetisch en uniform resultaat na plaatsing 

+ Celstructuur kan perfect alle uitzettingen opvangen

+ Dikkere celwanden maken de grasdal beter bestand tegen wringlasten

+ Meer dan 6 stevige verbindingen per lopende meter tussen de dallen onderling 

+ Groot contactoppervlak onderaan zorgt voor betere lastenspreiding

+ Ook te plaatsen in halfsteens verband voor extra stevigheid van de gehele structuur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

+ AFMETINGEN 80 x 60 cm

+ HOOGTE 4 cm

+ SAMENSTELLING Polyoléfines (gerecycleerd plastic)

+ KLEUR zwart

TOEPASSINGEN

+ Opritten met gras en grasparkings

+ Brandwegen

+ Wandel- en tuinpaden

+ Campings, paddocks, paardenpistes, ...

+ 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.

ECCOdal
HD Flex
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STYROFOAM
dé oplossing 
voor uw 
ondergrondse 
ruimte

TM

BUILDING 
SOLUTIONS

Ruimtes die zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden 
worden steeds meer gebruikt als woon- of werkruimte. Om te zorgen 
voor een aangenaam binnenklimaat zonder energieverlies, biedt 
STYROFOAMTM de ideale oplossing! STYROFOAMTM heeft een zeer 
goed isolatievermogen, een hoge drukweerstand en is ongevoelig 
voor vocht.

Meer info? Contacteer ons op info@ravago.be

RoofmateTM SL-A

FloormateTM 500-A

PerimateTM DI-A

NEW
by Ravago

™ Trademark of DDP Specialty Electronic Materials US, Inc. (“DDP”) or an affiliated company of DDP.
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Kerkstoel groep Industrieweg 11 Grobbendonk
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Met Murfor®+ kunt u uw projecten met vertrouwen uitvoeren.

Murfor®+ is de ideale wapening voor metselwerk van Bekaert, waarmee u uw bouwproject met vertrouwen 
kunt uitvoeren. Murfor®+ voldoet aan de meest strikte industriële normen en staat garant voor duurzaam 
uitgevoerd metselwerk.

Door zijn technisch uitstekende prestaties in combinatie met kostenefficiëntie staat Murfor®+ garant voor:

• verhoogde sterkte van uw metselwerk en duurzaamheid van uw gebouw
• scheurcontrole
• nieuwe structurele en esthetische mogelijkheden voor metselwerk
• bescherming van bewoners en gebouwen in seismische gebieden

Meer info hoe Bekaert u kan helpen bij uw metselwerkprojecten?
Bekaert geeft u technisch advies voor uw project. Vraag naar onze aanbevelingen omtrent type,
hoeveelheid en plaatsing op infobuilding@bekaert.com of contacteer onze locale verkooporganisatie.

Vraag ook naar onze nieuwe Murfor®+ brochure, of contacteer ons.

Better
 Afstandhouders voor perfecte  
 positionering in de mortel
 Ribben voor betere verankering

StrONGer
 Maximaal wapeningseffect
 Hogere treksterkte van het staal

FASter
 Directe plaatsing koud op de stenen 
 Eén mortellaag volstaat

De nieuwe referentie in metselwerkwapening

All mentioned trademarks are registered trademarks 
owned by NV Bekaert SA © 2011 Bekaert

NV Bekaert SA
Building Products
Bekaertstraat 2
BE-8550 Zwevegem
Belgium 

T +32 56 76 61 10
F +32 56 76 79 47
infobuilding@bekaert.com
http://murforplus.bekaert.com

NEW

LENAERS
AFSLUITINGEN

LENAERS
AFSLUITINGEN
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Zoveel lichter voor het milieu.

De eerste malgevormde baksteenstrip.
0% materiaalverlies, 100% respect voor onze aarde.

Respect voor de aarde zit in ons DNA gebakken. Dat bewijzen we vandaag opnieuw 

met de ECO baksteenstrips. Deze malgevormde (niet gezaagde!) steenstrips combineren 

eennatuurlijke uitstraling met een uitzonderlijk duurzaam karakter. Minder grondstoffen.

Minder energie tijdens de productie. Geen afval. Ze leveren niet alleen een mooie gevel of

een esthetisch afgewerkt interieur op. Ze verlichten ook maximaal de impact op het milieu.

Zullen we samen van uw project iets moois maken? 

www.vandersanden.com

50% minder 
energieverbruik

lage wateropname,
langer mooi

afvalvrij
productieproces

budget-
vriendelijk

geen 
materiaalverlies

70% minder 
grondstoffen

VANDE-1845_Adv-Eco-panelen_Arch@work_297x420_NL_Df.indd   1 25-10-1843   14:40



Win tijd met nieuwe 
Firestone V-Gard 

dampscherm

Uw erkend verdeler.

Mawipex B.V.
Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten

 
T +32 3 328 00 00
F +32 3 328 00 04

 
info@mawipex.be
www.mawipex.be

NIEUW

Het Firestone V-Gard dampscherm bestaat uit een 
versterkte aluminiumfolie met een zelfklevende 
bitumineuze onderlaag die voorzien is van een anti-
kleeffi lm. Het Firestone V-Gard membraan kan op 
betonnen, houten en stalen daken worden geïnstalleerd.

De plaatsingstijd van het nieuwe V-Gard dampscherm 
is slechts een derde van de plaatsingstijd van een 
klassiek V3 bitumen dampscherm!

Voordelen van het Firestone V-Gard dampscherm
•  Dampscherm met alu cachering voor alle
    binnenklimaat-klasses 
•  Zelfklevend, met primer op alle ondergronden 
•  Extra coating voor betere hechting met pu-schuimen 
•  Snelle verwerking zonder vlam
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pvc toezichtsputten
met dichtingsring

dankzij deze innovatie
is lijmen op de werf overbodig

De toezichtsputten van DS Plastics zijn 
standaard vanuit de productie voorzien van 

een rubber dichting voor het eenvoudig, 
waterdicht ophogen van de put. Een 

meerwaarde voor de plaatser.

PVC riolering - INSPECTIEPUTTEN
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Uitgebreid waterdoorlatend gamma
Wil je een ruime keuze aan modellen voor een esthetische oplossing van 
je waterdoorlatende of waterpasserende verharding? Ontdek het Eco 
Solutions gamma van Ebema_Stone&Style. Je creëert niet alleen een groener 
en gevarieerder tuinproject door de afwerking met gras of grind. Je zorgt 
er ook voor dat bij overmatige regenval het water in de bodem dringt en 
gebufferd wordt. Dit gamma bestaat in meerdere kleuren en creëert het ideaal 
totaalplaatje in harmonie met de andere Ebema_Stone&Style producten. Meer 
informatie, prijzen en bestelling bij jouw verdeler. 

www.stone-style.com

Grasslines Big 
Grijs

Eco Solutions

Grasslines Small 
Grijs

Aviena Circle 
Grijs
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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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Strada Midnight

www.marshalls.be
 Tel. 03 880 86 06  |  salesbe@marshalls.be

Ontdek onze keramische
tegels met 3 cm dikte

(60 x 60 x 3)
Strada MidnightStrada Grey

		 ü Volkeramisch
		 ü Volgekleurd
		 ü Steviger voor plaatsing op tegeldragers
		 ü Niet absorberend
		 ü Vorstbestendiger
		 ü Kleurvast
		 ü Antislip
		 ü Imitatie natuursteen
		 ü	 Plaatsing rechtstreeks op een zandbed

   Strada Grey

Grey Midnight

Prijs - Afgehaald (EUR/m²) 34,99 34,99

Prijs - Geleverd (EUR/m²) 35,81 35,81
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COMBI-LATEI HOLLE LATEI

COMBI-LATEI HOLLE LATEI

COMBI-LATEI HOLLE LATEI
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Win tijd met nieuwe 
Firestone V-Gard 

dampscherm

Uw erkend verdeler.

Mawipex B.V.
Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten

 
T +32 3 328 00 00
F +32 3 328 00 04

 
info@mawipex.be
www.mawipex.be

NIEUW

Het Firestone V-Gard dampscherm bestaat uit een 
versterkte aluminiumfolie met een zelfklevende 
bitumineuze onderlaag die voorzien is van een anti-
kleeffi lm. Het Firestone V-Gard membraan kan op 
betonnen, houten en stalen daken worden geïnstalleerd.

De plaatsingstijd van het nieuwe V-Gard dampscherm 
is slechts een derde van de plaatsingstijd van een 
klassiek V3 bitumen dampscherm!

Voordelen van het Firestone V-Gard dampscherm
•  Dampscherm met alu cachering voor alle
    binnenklimaat-klasses 
•  Zelfklevend, met primer op alle ondergronden 
•  Extra coating voor betere hechting met pu-schuimen 
•  Snelle verwerking zonder vlam
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Met doorstrijkmortel gebeurt het metselen en het voegen 
van de gevel tegelijkertijd, wat voor een korter bouwproces 
zorgt, en een hogere duurzaamheid. Kies voor een gevel 
met een traditioneel uitzicht, of speel met een verschil in 
kop- en stootvoegen, diep terugliggende voegen of extreem 
brede voegen en creëer een prachtig lijnenspel. Bovendien 
zorgt het groot kalkbindend vermogen voor minder kans op 
uitbloeiingen. 

Ontdek de technische info 
op www.weber-belgium.be

Met Weber doorstrijkmortel 
zet je er vaart achter !



Als u met traditionele muren bouwt, kiest u best altijd voor de Ytong gehydrofobeerde kimblok 
om zeker koudebrugvrije bouwknopen te verkrijgen. Ytong is dragend, vol en isolerend 
tegelijkertijd en kan vrijelijk in alle richtingen geplaatst worden zonder in te boeten aan isolatie. 
Bovendien is het een aanzienlijk goedkopere oplossing dan deze in traditionele materialen.

Wie duurzame kwaliteit voorop stelt, kiest voor Ytong ! 

Xella BE nv/sa • Kruibeeksesteenweg 24 • 2070 Burcht • T 03 250 47 00 • F 03 250 47 06 • ytong-be@xella.com

2x sneller!

3x minder 
warmteverlies!

4x goedkoper!

De beste oplossing voor bouwknopen

YTONG KIMBLOK  =
1. Isolerend in alle richtingen
2. Niet geperforeerd
3. Luchtdicht
4. Sterk en groot
5. Snel en  

gemakkelijk verwerkbaar
6. Enige oplossing voor klassieke snelbouwmuren

λ
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Beschikbaar in 2 breedtes :

35 mm
75 mm

Sterk   
Murfor ®  Compact E  bestaat uit een 
stevig maas van staaldraden met 
een uitzonderlijke hoge treksterkte. 

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

Gebruiksvriendelijk
Murfor ® Compact 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. 

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

en gebruiken.

Voordelig    
Murfor ® Compact 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.

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

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

Flexibel
Murfor ®  Compact E is geschikt 
voor alle muurbreedtes. 

De wapening is beschikbaar in 
twee breedtes die je gemakkelijk 
naast elkaar kunt leggen om zo de 
gewenste breedte te bekomen.  

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

Murfor® Compact E
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          LEDENLIJST

SAMEN 
STERK
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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


