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Onlangs gerealiseerd
De opdracht van de bewoners
van de woning in Castricum
aan Karel Verver van Verver
Installatietechniek uit Limmen
was heel duidelijk. “Maak met
zink een omlijsting waardoor onze
woning een nog mooiere uitstraling
krijgt.” De bestaande woning
opgetrokken uit baksteen met een
pannendak zonder dakkapellen,
stenen schoorstenen en een
garage met platdak moest een
villa worden. Na voorleggen van
diverse oplossingen in zink, werd
gekozen voor QUARTZZINC®.
Deze geprepatineerde uitvoering
van VMZINC® - Umicore is zeer
geschikt om in combinatie met
witte muren en een dak met
vlakke, donkere dakpannen een
uitstraling te krijgen met maar één
omschrijving: chique!
Nadat de nodige betimmering
van schoorstenen, dakkapellen,
goten en dakranden klaar waren,
werd er door Karel Verver en een

Gerealiseerd
door Verver
Installatietechniek
uit Limmen

medewerker van DEFRANCQ®
ZWAAG zorgvuldig opgemeten.
In de tijd dat Karel Verver de
houten bakgoten voorzag van
volledig verlijmde CARLISLE SURE
SEAL EPDM 1,2 mm, werden de
meeste profielen voor boeiborden,
afdekkappen en schoorstenen
gezet en op de bouwplaats
geleverd. Al met al weer een
prettige samenwerking tussen de
klant en DEFRANCQ.

Als slagroom op de taart
zijn daarna alle vierkante
hemelwaterafvoeren in
QUARTZZINC® uitgevoerd. Alle
partijen zijn het eens over het
eindresultaat: ronduit schitterend!
Op de vraag aan de opdrachtgevers
hoe zij e.e.a. hebben ervaren, was
het antwoord dat ze het gevoel
hebben verhuisd te zijn, maar dan
in hun eigen woning.
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Want kwaliteit ... biedt zekerheid
RENOLIT ALKORTEC SK

de zelfklevende kunsstofdakbaan
› Hoogwaardige dakbaan met
uitmuntende levensduur
› Perfect lasbaar door middel van
warme lucht
› Probleemloos verwerkbaar aan standaard
hard PVC bouwelementen
(doorvoeren, lichtkoepels, …)
› Bitumenbestendig
› Groot assortiment RENOLIT
ALKORTEC toebehoren
› Recycleerbaar
› Geballast, gekleefd en/of mechanisch
bevestigd te plaatsen

Dé ideale oplossing voor
de vakman voor wie
KWALITEIT primeert!

Ontdek meer op
WWW.ALKORPROOF.COM

PROMO: Aluthermo

• Bij aankoop van 5 x 30 m2 Aluthermo Quattro
GRATIS 1 x 7,5 m2 Aluthermo Quattro
• Bij aankoop van 10 x 30 m2 Aluthermo Quattro
GRATIS 3 x 7,5 m2 Aluthermo Quattro
• Bij aankoop van 15 x 30 m2 Aluthermo Quattro
GRATIS 5 x 7,5 m2 Aluthermo Quattro en 10 rollen
kleefband
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Geldig van 16 september t.e.m 31 oktober 2013.

… de reflecterende isolatie!

SQUAD.BE

RENOLIT: Alkortec SK
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Sievert: Tips & Tricks IV: Koperstukken
Tips
- Het is belangrijk het koperstuk
altijd goed te reinigen.
- Zorg dat het soldeervlak groot
en vlak genoeg is voor een
goede warmteoverdracht naar
het te solderen werkstuk.
- De grootte van het koperstuk
moet goed gekozen zijn in
functie van de dikte en het
soort materiaal dat men
gebruikt.
- In de winter mag het koperstuk
ook groter, omdat het de
warmte dan beter behoudt.
Long Life koperstukken
Deze bouten hebben, zoals de
naam het zegt, een langere
levensduur, doordat het
koperstuk met een speciale
coating behandeld is. Deze zorgt

ervoor dat het koper niet te snel
aangetast wordt door aanraking
met zuren en vloeimiddelen. Een
Long Life koperbout gaat - bij
goed gebruik - tot 10 keer langer
mee dan een gewone bout. Men
kan er probleemloos 1500 meter
mee solderen. De voorwaarden
zijn: de bout niet met een hamer
of vijl bewerken, want hierdoor
beschadig je de coating en altijd
goed reinigen!
Reinigen
De warme soldeerbout kan
simpelweg gereinigd worden door
het in het vloeimiddel en/of een
zuur te dompelen en het dan goed
af te vegen met een doek. Dit
gebeurt best na elk gebruik.

Sievert NV - Antwerpsesteenweg 59 - 2630 Aartselaar - België
T +32 3 870 87 87 - info@sievert.be - www.sievert.be

IKO globe: Valbeveiligingssysteem
Het IKO globe ankerpunt bestaat
uit twee basiscomponenten: het
IKO globe oog en de voetplaat die
op het dak gemonteerd wordt en
waaraan het oog wordt bevestigd.
De IKO globe is een stand-alone
ankerpunt voor persoonlijke
valbeveiliging bij het werken op
hoogte. De IKO globe is geschikt
voor staaldaken, houten daken
vanaf 18 mm en betondaken.
De IKO globe wordt in een set geleverd compleet met een duidelijke
montagehandleiding, het oog, de
voetplaat, en alle benodigde be-

vestigingsmiddelen. Bij een houten
ondergrond wordt nog een extra
basisplaat aluminium gemonteerd.
Op die manier heeft u altijd de
beschikking over de juiste materialen om de IKO globe op ieder dak
probleemloos aan te brengen.
Omdat de IKO globe op de isolatie
en dakbedekking wordt gemonteerd, wordt schade aan het dak
geminimaliseerd en is de koudebrug
beperkt. Het ankerpunt is ook
ideaal aan te brengen bij renovatie
van een bestaand dak. Het oog van
de IKO globe kan in alle richtingen
worden gebruikt, zodat er een optimale bewegingsvrijheid is tijdens de
werkzaamheden op het dak.
Uiteraard is het IKO globe valbeveiligingssysteem uitvoerig getest en
voldoet het aan EN 795, klasse A1.
Nebiprofa bv - Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl
Nebiprofa Leeuwarden - Apolloweg 14, NL-8938 AT Leeuwarden
Tel: +31 (058) 280 00 44 - Fax: +31 (058) 288 69 60 - leeuwarden@nebiprofa.nl
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I.R.S.-Btech EPDM-rubber: Mastersystems met fleeceback

Mastersystems is een EPDM-rubbermembraan met dampdrukverdelende polyesteronderlaag die
het uiterst geschikt maakt voor
de renovatie van oude bestaande
roofingdaken. Bij nieuwbouw
kiest men voor Mastersystems,
omdat mechanische kimfixatie
totaal overbodig wordt. Mastersystems biedt de garantie tot
een strak, vlak dak.
Deze externe wapening in
polyester kiest u omwille van de
hoogste beschermingsfactor voor
uw dak! Wij zetten voor u de
voordelen van Mastersystems met
Fleeceback op een rijtje:
• Dampdrukverdelende werking
dankzij de polyestercachering
aan de onderzijde
• Voor een strak dakvlak
EPDM met fleeceback
• Efficiënte plaatsing, dankzij
dimensionele stabiliteit
Met behoud van 400%
rekvermogen

• De allerhoogste bescherming
dankzij een dikker membraan
Uitstekend beschermd tegen
mechanische beschadiging en
inscheuring
• Veiligheid troef
Plaatsing zonder vlam op het
dak!
• Pre-tape fabrieksnaad
70% sneller naden maken
Mastersystems is beschikbaar
in standaard rollen van 3,05 m
breed bij 15,25 m lang (standaard
of pre-tape), of bestaat in een
kleiner formaat van 1,525 m breed
bij 12,20 m bij (pre-tape). De
standaard dikte is 2,2 mm.
Nieuwe breedte voor ALUDEX
De afmeting van de rollen ALUDEX,
een zelfklevend aluminium
dampscherm, wijzigt van 1 m naar
1.08 m. Aludex is beschikbaar op
rollen van 1,08 m bij 50 m. Als
primer kan u nog altijd de FG35
gebruiken.

Resistit E SK vervangt Tridex
Quix
In het assortiment wordt Tridex
Quix vervangen door Resistit E
SK. Resistit E SK is beschikbaar
op rollen van (100)*, 150, 200,
250, (300)*, 333, (400)*,500, 666
en 750 mm. (*op aanvraag). Als
primer kan u de FG35 gebruiken.
Ook beschikbaar zijn de tapbuizen
met RESISTIT E SK-slab.

Onze opleidingen
Ook in deze editie bieden wij u een
reeks inschrijvingsmogelijkheden
voor de praktische opleidingen
Mastersystems. Om de data te
raadplegen of om u in te schrijven,
verwijzen wij u graag naar
www.defrancq.nl of vraag naar de
opleidingsdata aan de balie!

Surf naar www.defrancq.nl en ontdek onze centylon acties!
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“Quality
meets
on
top”

Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deurne (NL)
T: 0493 315885
F: 0493 310721
Meer informatie?
W: www.vrf.eu
E : info@vrf.eu

TM

ETAG 006

Kraaltrimmen geven
gebouw extra allure
De nieuwe Roval-Solokraal® én de Roval-Kraal® zorgen niet alleen voor een fraaie afwerking, maar
geven elk gebouw toegevoegde waarde in duurzaamheid, functionaliteit en esthetisch opzicht. De
enkelvoudige Roval-Solokraal® wordt direct op bitumineuze dakbedekkingen gemonteerd. De
geïntegreerde EPDM-afdichtingsband garandeert een perfecte aansluiting op de dakrand. De RovalKraal®, die vooral in de woningbouw wordt toegepast, oogt door het ronde vooraanzicht als een
traditionele kraallijst en ademt een tijdloze sfeer. Roval’s aluminium kraaltrimmen koppelen een
grote ontwerpvrijheid aan een hoog afwerkingsniveau.

www.roval.nl

Ontdek het assortiment vloeibare producten
voor de professionele dakwerker!

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Olof Palmestr. 18 - Postbus 237 - 2600 AE Delft
Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11
E-mail : infonl@derbigum.com – www.derbigum.nl
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JORIS IDE: staaloplossingen

W W W.JORISIDE.BE
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JORIS IDE NV | HILLE 174 | 8750 ZWE VEZELE | BELGIË | T+32 (0)51 61 28 71 | F+32 (0)51 61 27 00

promo: Paslode

NEw IM90 i
PROMO
NEw
IM90
699,- i
IM90 i e

!
699,599,-!
!
599,!

IM90Ci GRATIS

IM90Ci + Packs

Code: 010390
PROMO
e

IM90Ci GRATIS

IM90Ci + Packs

bij overname vergelijkbaar toestel
op gas of accu

IM90Ci nagels
Bij aankoop van 45 packs

bij overname vergelijkbaar toestel
op gas of accu

IM90Ci nagels

95 J - 3,8 kg - 50-99mm
Bij
aankoop van een IM90Ci
IM90Ci
aanJe- 3,8
699kg - 50-99mm
95
6 packs
+ 3van
packs
Bij
aankoop
eenGRATIS
IM90Ci
(=
identieke
aan9 e
699 packs)
6 packs + 3 packs GRATIS
(= 9 identieke packs)

Code: 010390
PROMO
e

IM90 i
IM90 i

PROMO e
IM90 i

FU
FU

Alle onderhoud en herstellingen
GRATIS gedurende 3 jAAR*

S

OPTI
LL

OPTI
LL
garantie

GRATIS 3
Packs

E R VICE
garantie

GRATIS 3
Packs

* Voor alle voorwaarden zie onze website: spitpaslode.be
S
–15 °C

ON

Alle onderhoud en herstellingen
GRATIS gedurende 3 jAAR*

45 Packs +
GRATIS Impulse
45 Packs +
GRATIS Impulse
x 45=

IM90Ci
Nageltoestel

gratis
ON

Zorgeloos
–15 °C
werken

Bij aankoop van 45 packs
Nageltoestel

Nageltoestel

gratis

Start & Go® 25% meer schoten!
Continu werken dankzij gas & accu indicator.

+49 °C

Nageltoestel

x 45=

Start & Go® 25% meer schoten!
Continu werken dankzij gas & accu indicator.

Zorgeloos
werken
+49
°C
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Actie geldig tot eind 2013.
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Promo: Sievi
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10% korting op uw Sievi-aankoop

Sievi Matador High S3

Sievi Matador S3

he

Sievi Zone High S3
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Standaard modellen bij Defrancq (steeds op voorraad bij uw DF-vestiging)
Meer info, eigenschappen en producten: ga naar

www.sievi.com

De Sievi Planarschoenen zijn een nieuwe generatie veiligheidsschoen
en elk model is voorzien van een stalen neus en bescherming teg
profiel de voeten stevig op de grond houdt. De modieuze en persoon
door een pluchen voetbed en uitstekende pasvorm.

Promo: Frenehard & Michaux
Veiligheidshaak voor historische monumenten

Planar 1 S3

De veiligheidshaak voor historische monumenten is een anker bestemd voor het gebruik door één enkele persoon.
meer
info, eigenschappen
Deze is voorzien van een valdemper die voldoet aan EN 355 en een dakladder. Het isVoor
getest
conform
de norm 517 en producte
klasse A met betrekking tot veiligheidshaken en NEN/NBN EN 795 klasse A2 betreffende verankeringen op hellende
daken. De naleving van de norm is slechts gegarandeerd als de veiligheidshaak, plat model wordt bevestigd aan de
ondergrond met behulp van ten minste 4 ringnagels Ø5 lg. 70 mm die meegeleverd worden met het product.
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MLFSEMHPA/03

MLFSEMHPA/04

MLFSEMHCA25/03

MLFSEMHCA25/04

PLAT MODEL
Roestvrij staal
(incl. bevestigingen)

PLAT MODEL
Roestvrij staal (LEI*)
(incl. bevestigingen)

GEWELFD MODEL VAN 25
Roestvrij staal
(incl. bevestigingen)

GEWELFD MODEL VAN 25
Roestvrij staal (LEI*)
(incl. bevestigingen)

5 stuks
e 233,90

5 stuks
e 244,00

5 stuks
e 263,45

5 stuks
e 274,85

e 70,20**

e 73,20**

e 79,00**

e 82,40**

* 60µm dikke polyester poedercoating
** Actie geldig tot 15/11/2013 zolang de voorraad strekt.

www.recticelinsulation.nl
Vraag nu ons gratis
passiefhuisboek aan op:
www.recticelinsulation.nl
en bekijk hier ook het ﬁlmdocument over de massief
passief bouwvisie.

Revolutionaire bouwvisie:
netto maandlasten voor
bewoners blijvend lager!
Huurders en kopers van het passief project Nimmerdor in het Zeeuwse Grijpskerke proﬁteren van een enorme besparing in hun maandlasten: zij betalen voor
hun energienota nog maar een paar tientjes per maand. Dat is te danken aan
de massief passief bouwvisie van Recticel Insulation, die in Nederland voor het
eerst werd toegepast in het multifunctionele complex Nimmerdor.
Recticel Insulation biedt dan ook de beste polyurethaan isolatieproducten
voor een passiefhuis. Heeft u plannen voor een economisch en ecologisch
voordelig passief project? Mail voor een afspraak met een van onze adviseurs
naar: vanderhoek.roland@recticel.com. Of kijk voor meer informatie op de site:
www.massiefpassief.nl

WIN!

Bezoek de stand van Recticel Insulation
(nr. 04.A020)) op het Passief Bouwen
Event op 24, 25 en 26 september 2013
in de Brabanthallen in Den Bosch
en maak kans op een iPad!

Deze advertentie is verrijkt met Layar®, zodat u met de Layar-app
meteen naar extra informatie wordt doorverwezen.
www.recticelinsulation.nl
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SKYLUX
LICHTKOEPELS

www.skylux.nl
www.skylux.be
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