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btech bouwt verder in 2009
btech blikt terug op een succesvol jaar,
en kijkt alvast vooruit …
2008 betekende voor btech groei! Groei door verbreding van het assortiment
en groei door optimalisatie van de verkoops- en logistieke afdeling. Het externe
verkoopsteam werd versterkt en aan het reeds uitgebreide gamma werden
nieuwe, innovatieve producten toegevoegd zoals Klöber dakmaterialen,
Calsitherm Koudebrug, Regupol rubbergranulaatproducten,….
Ook in 2009 blijft btech verder investeren in haar product management. Zowel
het externe verkoopsteam als de binnendienst volgen maandelijks gerichte
productopleidingen, waardoor zij u dagelijks met persoonlijk advies en met
technische informatie over het groeiend aanbod kwaliteitsproducten bijstaan!
Om onze gerenommeerde klantenservice te verzekeren, neemt btech in 2009
het nieuw hoogtechnologisch logistiek centrum in Puurs-Pullaar in gebruik.
26000m2 en de eigen btech vrachtwagens, zijn samen dé garantie voor een
flexibele en logistieke dienstverlening.
Blijf ook in 2009 Bzine lezen. Via deze nieuwsbrief houdt btech u op de hoogte
van de laatste promoties en van wat er beweegt in de bouwwereld.

btech blijft ook in 2009 uw partner in bouwspecialiteiten!
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ACTIE VAN DE MA AND

IN DE KIJKER

Actie van de
maand:
Tot 31/12/2008: Powerroof

btech, biedt een totaalgamma
bouwspecialiteiten aan!
ACTIE

Recticel verlengt
gt
POWERROOF
actie
Maak tot 31/12/2008 gebruik van het
uniek voordeel 1 euro/m2 korting*
op uw dakisolatie met een uitstekend
isolerend vermogen.
* Voor meer info, surf naar
www.powerroof.be

Verwachte
prijswijzigingen
voor 2009
Bij de start van het nieuwe jaar kondigen
heel wat leveranciers traditiegetrouw
prijsstijgingen aan. Zo worden voor
volgende producten en merken nieuwe
prijzen aangekondigd: glasbouwstenen,
Rockfon, Rockpanel, Rockwool, Isover
en Lafarge.
De standaard onderdakplaten NT en
golfplaten worden opnieuw 4% duurder
vanaf januari 2009.
Ten gevolge van de snel volgende
prijsstijgingen van het metaal blijft
btech alle metaalwaren aanbieden aan
dagprijzen! Bel uw vertrouwde btech
contact voor de scherpste prijzen.

Prettige
kerstdagen!
De kantoren van btech zullen
gesloten zijn van 20 december 2008
tot 4 januari 2009. Het volledige btech
team wenst iedereen een voorspoedig
2009 toe!

btech promoot en verdeelt bouwspecialiteiten
van Europese marktleiders en diverse binnen,
en buitenlandse fabrikanten naar professionele
handelaars in de Benelux.

Dankzij de opslagcapaciteit, het grote aanbod stockproducten en de
logistieke ondersteuning worden klanten snel beleverd.
Het verkoopsteam wordt continu bijgeschoold waardoor ze dagelijks
klaar staan met advies en informatie over het productassortiment.
Unieke voordelen van btech
• Uitgebreid gamma kwaliteitsproducten
• Stockproducten worden snel geleverd
• btech beschikt over eigen vrachtwagens
• Nieuw logistiek centrum in Puurs
• Centrale ligging in België
• Afname kleine hoeveelheden is mogelijk
• Persoonlijke service
• Klanten hebben een vast aanspreekpunt
• Doorgedreven productkennis dankzij product management

btech is de referentie in de distributie van
bouwspecialiteiten in de Benelux.

Binnenafwerking
Lafarge gipsplaten, gipsplaten met isolatie, profielen voor scheidingswanden,
plafondbevestigingen, voegbanden, hoekbeschermers, geleiderprofielen, metal studs,
gipsblokken, Rockfon akoestische plafondtegels, USG Donn brandvrije plafondtegels,
Fermacell gipsvezelplaten, uniplaten, Seves glasbouwstenen

Dak
Biplex onderdakplaten, Klöber onderdakfolies, Tyvek en Fel’x onderdakfolies, Ventmax,
toebehoren dakgoten, Resistit gootrenovatie en vochtwering, dakrandprofielen in
polyester en aluminium, muuraansluitingsprofielen, DPC, Derbigum dakmembranen en
toebehoren, Iko roofingshingels, Onduline bitumengolfplaten, Salux licht- en golfplaten,
Largo, Greca en Onduplac PVC golfplaten, hoeknokkeperbanden, lichtkoepels,
bladlood, aardingskabels

Isolatie
gëxpandeerd polystyreen,
geëxtrudeerd polystyreen, Eurothane, Rockwool,
Isover, Foamglas, Regupol contactgeluidsisolatie, trildemping en bouwbescherming,
Calsitherm Koudebrug, Fibralith houtwolcementplaten, Alkreflex, kurk, Vermiculite
ecologische isolatiekorrels, Siblitum droge isolerende chape, Siblimix lichtgewicht
beton, Fim K/K isolatiemortel

Metaalwaren
deksels en roosters in gietijzer en in aluminium, deksels in verzinkt plaatstaal, klokroosters,
nagels, spouwhaken, bevestigingen voor isolatieplaten, rijlaten, draadstang, chapedraad,
Betafence chapenetten, geperforeerd bandstaal, Lewis zwaluwstaartplaten, hoekbeschermers, geleiderprofielen, metal studs

Kunststofwaren
bouwfolie, rekwikkelfolie, Depla energieaansluitbochten, Compasso polyester geulen,
deksels en roosters in pvc, Resitit vochtwering, toezichtsputten, klokroosters in pvc,
verluchtingsroosters, stootvoegroosters, vloerventilatiekokers, vaste en regelbare tegeldragers, reXon lijmen en kitten

Buitenafwerking
Rockpanel gevelpanelen, Neodeck terrasplanken, geotextiel, noppenfolie, Almex,
koudasfalt, Regupol valbrekende tegels uit gerecycleerd rubbergranulaat

Gereedschappen
Lijmspuittoestellen, Leister lasapparaten, Wash2O waterzuivering, gereedschappen
en accessoires van Fermacell, Derbigum, Isover, … metal stud tang, rijlatten,
metserprofielen
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