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Nieuw logistiek centrum
voor btech in Puurs-Pullaar
De bouwsector is een snel evoluerende
markt. Ook btech staat niet stil, integendeel!
Dankzij een doorgedreven optimalisatie van
de verkoopsafdeling en het logistiek apparaat
is btech in volle expansie. Om het groeiende
productaanbod en onze gerenommeerde
klantenservice te kunnen blijven aanbieden
breidt btech uit!
btech start deze maand de bouw van een
hoogtechnologisch logistiek centrum in
Puurs-Pullaar. ‘btech is een dynamisch bedrijf in volle ontwikkeling’, aldus algemeen
directeur, René van Schaik, ‘en om een snelle
en efficiënte service blijvend te kunnen aanbieden willen we een gloednieuw logistiek
centrum bouwen. We zijn fier omdat de
nieuwe bedrijfssite wordt opgetrokken enkel
uit materialen uit het btech assortiment. De
nieuwe site zal hét uithangbord worden voor
onze eigen producten.’
Het nieuwe logistiek centrum zal uitgerust worden met kantoren, een centraal magazijn en een opleidingscentrum. Het magazijn biedt extra opslagcapaciteit en dankzij de inrichting van de laadkades zullen afhalingen en
leveringen nog efficiënter en sneller kunnen gebeuren. Het opleidingscentrum biedt een extra troef om gepersonaliseerde plaatsings-cursussen aan
te bieden aan onze klanten voor verschillende producten zoals Resitrix®®
dakafdichting, Resistit E SK gootrenovatie, Decodeck terrasplanken,…
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Lafarge
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NIEUW
ACTIE

btech, uw partner in bouwspecialiteiten!

Actie van de maand
10 % korting met Lafarge
Van 1 juini tot 19 juli 2008 geniet u van 10 % korting op de filler en
finisher producten van Lafarge.

bte ch nv | I ndus t rie zo ne Puur s e s te enweg 3 43 | B -28 8 0 B o rnem
Te l . : + 3 2 ( 0 ) 3 8 9 0 6 5 9 0 | F a x : + 3 2 ( 0 ) 3 8 9 0 6 5 9 9 | E - m a i l : i n f o @ b t e c h . b e

Bzine-juli-08 NL.indd 1

09-07-2008 15:41:47

ACTIE VAN DE MA AND:

PRODUCTEN IN DE KIJKER

Los deze woordpuzzel
op en win een
Bongobon!

Actie van de
maand:
01/06 – 19/07:
Lafarge filler en finisher

ACTIE

Lafarge filler
en ﬁnisher - 10 %

Vanaf 1 juni tot 19 juli geniet u bij
iedere aankoop van volgende Lafarge
producten extra 10% korting: Joint filler
Pregylys 3 & 35, Joint finisher Pregylys
75 & Pergylys 852 en Joint filler 95.

Win een Bongo Bon, voor 2 personen ter waarde van 119,90, en geniet van een
gastronomisch verrassingsdiner in 1 van de 39 geselecteerde sterrenrestaurants. U
kan alle antwoorden terugvinden in de voorbije nummers van Bzine.
Fax het antwoordformulier terug voor 31 juli 2008. De winnaar wordt bekend gemaakt in Bzine augustus.
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Algemene
prijsstijging staal

Wereldwijd stijgt de prijs van het staal
waardoor producten waarin staal wordt
verwerkt steeds duurder worden. De prijzen
van metaalwaren uit het btech gamma
(hoofdstuk E) worden dagelijks aangepast.
Spouwhaken, profielen, metalstuds, deksels
en roosters, draadstangen, .... worden vanaf
heden aan dagprijs verkocht.

1. Geef de naam van een zuiveringsfilter om regenwater te zuiveren.
2. Wie is de verkoopsdirecteur van btech Bornem?
3. Welk merk vertegenwoordigt harde isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreenschuim?
4. Hoe heten de esthetische afvoergeulen uit polyesterbeton?
5. Noem een onderdakfolie: een capillaire, dampdoorlatende folie samengesteld uit
een onderlaag van niet-geweven polypropyleen.
6. Welke ecologische terrasplanken zijn vervaardigd uit een hoogwaardig houtcomposiet?
7. Wie is dé nummer 1 in rubbergranulaatproducten zoals valbrekende tegels of
rubberbescherming?
8. Welk type producten verdeelt btech Bornem?
9. Wat is de functie van RESISTIT E SK, duurzame EPDM afdichtingsbanen voor muren,
gevels en ramen?
10. Welk vochtregulerend dampscherm biedt ISOVER aan voor hellende daken?
11. Welke renovatiepanelen zijn uiterst geschikt voor het afwerken van dakkapellen,
oversteken, puivullingen, dakgoten en gevels?
btech, steeds een persoonlijk contact
Brenda Van Hoeck
T.: +32 (0) 3 890 65 91

Ken Utsi
T.: +32 (0) 3 890 65 98

Marc Thijs
T.: +32 (0) 3 890 65 94

Olivier Sermon
T.: +32 (0) 3 890 65 92

De kantoren zijn tijdens het bouwverlof gesloten van
21 juli t.e.m. 1 augustus 2008. Het btech team wenst
iedereen een prettige vakantie toe!
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NIEUWS

PRODUCT VAN DE MA AND

NIEUW

Isolatie met
Regupol

Regupol K225 en Regupol 8010
K225 wordt gebruikt als ondervloer voor
alle types vloerbekleding: parket, laminaat,
vinyl, kamerbreed tapijt,… K225 bestaat
in diktes van 2 tot 6mm, met rolbreedte
is 1m.
Regupol 8010 is de
ideale oplossing als
ondervloer voor
parket of laminaat. Regupol
8010 bestaat
in diktes van
3 tot 6mm, met rolbreedte 1m.
Voor meer informatie kan u steeds terecht
bij het btech team.

A

B
C
A: Vloerbekleding
B: Regupol: Contactgeluidsisolatie
C. Ondervloer

Nieuwe
openingsuren
Vanaf juni 2008 gelden nieuwe openingsuren voor afhalingen en leveringen in
het btech magazijn in Bornem. Het magazijn is open van maandag tot vrijdag:
van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot
17u00. Leveringen in de namiddag zijn
enkel mogelijk na telefonische afspraak
met Filip Robeyns, Logistiek Manager, op
het nummer 03/890 65 96.

IKO shingels,
een dakbekleding
voor elk type dak
IKO shingles zijn bitumineuze dakleien, die in een breed
gamma van vormen en kleuren
verkrijgbaar zijn. Dakshingles
zijn van nature waterdicht en zijn
bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals vorst en
tropische hitte. Door hun licht
gewicht volstaat een lichte dakstructuur en dit brengt belangrijke besparingen met zich mee
bij de bouw van het huis.
Monarch APP
Monarch APP is de ideale oplossing
voor complexe daken. Monarch laat
een eenvoudige en snelle verlegging
toe, zelfs bij lage temperaturen. De
combinatie van APP-bitumen, de
afwerking met ceramisch gekleurde
mineralen en het glasvlies garanderen een uitstekende duurzaamheid.
Monarch APP zijn bij btech, naast
de klassieke 3- en 4-tab shingels,
verkrijgbaar in zwart, bruin, groen
en rood.
Voordelen van IKO shingles?
• Snelle en efficiënte verlegging: shingles worden vernageld op een
houten onderdakstructuur.
• De dakshingles vereisen geen speciale en dure toebehoren.
• Gebruik in nieuwbouw en renovatie: het lichte gewicht van
de shingle zorgt voor een lichtgewicht dakstructuur, ook bij
renovatie.
• Dankzij hun flexibiliteit staan zij ontwerpers toe hun creativiteitt
en verbeelding zonder beperkingen te gebruiken.
• Gemakkelijker verlegging, weinig verlies bij het plaatsen,
gemakkelijk te transporteren: 1 palet = 1 dak
• De dakshingles zijn beschikbaar in een grote verscheidenheid
van kleuren en vormen, die bij elke bouwstijl en omgeving
passen.

b.zine
Ju l i ’ 08

Bzine-juli-08 NL.indd 3

09-07-2008 15:41:50

IKO Shingles,
een wijze kijk op daken
4HE 3HINGLES %XPERT

5W VOORDELEN MET )+/ 3HINGLES
o  PALLET SHINGLES   DAK U BESPAART AANZIENLIJK OP
TRANSPORTKOSTEN EN ONTLAST DE MILIEU EFFECTEN
o 3NELLE EN EFüCIÂNTE VERLEGGING SHINGLES WORDEN VER
NAGELD OP EEN HOUTEN ONDERDAKSTRUCTUUR
o 4OEBEHOREN ER ZIJN MINDER TOEBEHOREN NODIG DAN
BIJ TRADITIONELE DAKBEKLEDING EN DUS WORDT HET UIT
EINDELIJKE KOSTENPLAATJE OVERZICHTELIJK
o 'ELUIDSABSORBEREND BIJ STORT OF HAGELBUIEN TOV
TRADITIONELE OF STALEN DAKBEDEKKING
o 6OOR ZOWEL NIEUWBOUW ALS RENOVATIE (ET LICHTE
GEWICHT VAN DE SHINGLE ZORGT VOOR EEN LICHTGEWICHT
DAKSTRUCTUUR OOK BIJ RENOVATIE
o 0LATINUM GUARANTEE  TIJDENS DE GARANTIEPERIODE
WORDEN BIJ LEKKAGE DIE TE WIJTEN ZIJN AAN DE PRO
DUCTIEFOUT VAN SHINGLES ALLE KOSTEN TERUGBETAALD
ARBEIDSKOSTEN TRANSPORTKOSTEN AFBRAAKKOSTEN a
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