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Ontdek alle nieuwste
technologieën en
innovaties onder 1 dak
Batibouw: van 28 februari tot 9 maart 2008
Eind februari staat de bouws ector traditioneel in het teken van Batibouw.
Zowel fabrikant, architect, aannemer
en de bouwende of verbouwende
particulier doen hun uiterste best
om minstens 1 dag de grootste
bouwbeurs van het land te bezoeken. Reden van bezoek zijn echter
niet bij iedereen dezelfde maar we
merken 1 constante: het ontdekken
van nieuwigheden.
Verdeeld over de paleizen van Brussels Expo, wordt het geheel van technieken,
materialen, producten en diensten van de bouwsector onder hetzelfde dak
tentoongesteld gedurende 11 dagen. Vele producenten stellen op Batibouw hun
nieuwigheden voor. Derbigum IMPERBEL, brengt 2 nieuwe producten: Derbibond
LS en Derbifix E. RECTICEL Insulation presenteert Powerroof, isolatie voor hellende daken. ISOVER doet met het ‘Multi-Comfort House’ zijn interpretatie van het
passiefhuis uit de doeken.
Centraal dit jaar staat het thema ‘duurzaam bouwen’. Iedere bouwer of
verbouwer komt met dit aspect in aanraking en heeft er vragen over. Het is
dus belangrijk dat alle professionelen waarbij de particulier te rade gaat zelf
ook op de hoogte is van dit onderwerp.

Derbigum
Recticel
Isover
Acoustic Foam
Rockwool
Ventmax
Fermacell

Nieuw
Nieuw
Nieuw
ACTIE

In 2007 tikte Batibouw af met 361.644 bezoekers, waarvan bijna 20%
professionelen. Van deze professionelen maakte 6% zich kenbaar als
handelaar. Voor de handel is het een must om up-to-date te blijven met alle
nieuwigheden, maar daarnaast is Batibouw ook een uitstekende gelegenheid
om uw professionele contacten op een aangename manier te versterken of
te vernieuwen…

ACTIE
ACTIE

Hebt u Batibouw gemist, blijf zeker b •zine lezen om op de hoogte te
blijven van de allerlaatste nieuwtjes!
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PRODUCTEN IN DE KIJKER

Derbigum
[n i e uw]

Derbigum Imperbel brengt op Batibouw 2
nieuwe producten: de ‘low solvent’ koudlijm DERBIBOND LS en het fixeermiddel
DERBIFIX E op waterbasis. Daarmee gaat
IMPERBEL verder op zijn elan van hoogtechnologische productontwikkelaar met
respect voor het milieu.
Paleis 05, Stand 217

Batibouw
Openingsuren
Professionele dagen:
Donderdag 28 februari 2008 van
10u00 tot 18u30
Vrijdag 29 februari 2008 van
10u00 tot 21u00 (nocturne)

Dagen voor particulieren:
Van zaterdag 1 maart tot en met zondag
9 maart 2008
Alle dagen van 10u00 tot 18u30
Vrijdag 7 maart 2008
van 10u00 tot 21u00 (nocturne)

Acoustic Foam
en parket foam
[AC T I E ]
Bij iedere bestelling akoestische isolatie
geniet u nog tot 29/02/2008 een korting
van 10%!
Enkel op contactfoam, parketfoam, alufoam en randstroken.
Aan het einde van de actie periode wordt
uw totale korting verrekend.

Recticel Insulation
Op Batibouw zet Recticel
Insulation in de eerste plaats
Powerroof in de kijker, isolatie
voor hellende daken.
Powerroof, isolatie met een
brandveilige kern ‘TAUfoam
by Recticel’, wordt als een
doorlopend schild, zonder
koudebruggen, bovenop de
dakconstructie geplaatst (sarking systeem).
Recticel Insulation wil zijn steentje bijdragen tot het renovatiep rogramma
2020 van de Vlaamse regering. De opgave is om tegen 2020 alle
daken in Vlaanderen te isoleren om zo de Kyoto doelstellingen te halen.
Op Batibouw pakt Recticel dan ook uit met een consumentenactie
bij aankoop van Powerroof.
De bouwer en/of verbouwer
Maak nu gebruik van dit uniek voordeel
ontvangt tot en met 30 maart
2
2008 1€ /m² korting bij aankoop van Powerroof dakisoop uw dakisolatie
latie. Als product innovator
met een uitstekend
is Recticel Insulation ervan
overtuigd dat Powerroof de
isolerend vermogen.
dakisolatie bij uitstek is met
* Voor meer info, surf naar www.powerroof.be
een uitstekend isolatievermogen. Paleis 4, Stand 519

1 euro/m korting*

Isover
ISOVER doet met het ‘Multi-Comfort House’ zijn interpretatie van
het passiefhuis uit de doeken.
Ultieme energiebesparing voorop, maar de lat ligt ook hoog op vlak van
wooncomfort. Als producent van minerale wol mikt ISOVER daarbij op
nieuwbouw én renovatie, op houtskelet én traditioneel metselwerk.
Het concept moet bouwheren en architecten overtuigen door de vrijheid
van bouwstijl, de sterke prestaties en milieubewuste duurzaamheid.
Paleis 5, Stand 201

Fermacell
Fermacell Gebonden egalisatiemiddel is
een product van Xella Droogbouwsystemen,
waarmee dekvloeren van vrijwel onbeperkte dikte te realiseren zijn. Fermacell
Gebonden egalisatiemiddel bestaat uit
gerecycled polystyreenschuim met een
korreld ikte van 2 tot
8mm en een bindmiddel op cementbasis.
Polystyreenschuim
kenmerkt zich door
een laag gewicht en
uitstekende warmte-isolerende eigenschappen.
Cementbindmiddel
zorgt voor een hoge
belastbaarheid en een stabiel oppervlak. Ook leidingen en balken werkt u er
eenvoudig mee weg. De toepassingen van
het product zijn zeer divers en kunnen
aangewend worden, zowel in nieuwbouw
als in renovatie.
Paleis 05, Stand 307

Geleverd
in stijl

Twee Btech vrachtwagens zitten in een nieuw
kleedje! Vanaf februari komen we bij u langs
in de nieuwe Btech stijl…

Rockwool & Ventmax
voor optimale isolatie
Isoleer met Rockflex
en bezuinig op
energie
Met Rockflex tussen
de kepers van het
dak is het warmtecomfort hoger dan
ooit, terwijl de stookkosten een flinke duik
naar omlaag nemen.
Kiezen voor Rockflex
is dus kiezen om het
allerbeste uit uw
kwaliteitsinvestering
te halen. Naast de
beste thermischeen geluidsisolerende
eigenschappen biedt
Rockflex het allerbeste rendement,
een comfor tabele
gedachte.
Ventmax
De onderdakfolie Ventmax is een capillaire, dampdoorlatende folie
samengesteld uit een onderlaag van niet-geweven polypropyleen.
Door deze samenstelling bevat het extreem goede eigenschappen
met betrekking tot het absorberen van vocht. Na opname zal het
deze geleidelijk afgeven aan de buitenkant via een geïsoleerde en
waterdichte film dewelke de buitenlaag vormt.

Actie 2 + 1 gratis
In de periode van 18 februari tot
18 a p r i l 2 0 0 8 o n t v a n g t
de bouwhandel per 2 m²
R o c k f l e x ( v a n a f 12 0 m m )
GRATIS 1 m² Ventmax.
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Dak- of gevelisolatie?
We hebben er toch wel
over moeten nadenken.
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ATS wordt Btech
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