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De beste bescherming
vindt u bij Btech…
Regupol®, dé nummer 1 in
rubbergranulaatproducten
U heeft zeker al aanvragen gekregen voor valbrekende tegels of rubberbescherming. Regupol® wordt
vervaardigd uit gerecycleerde rubbergranulaten,
afkomstig van gebruikte autobanden, gebonden door
hoogwaardig polyurethaan. Regupol® heeft een zeer
lange levensduur, is volledig recycleerbaar en is zeer
goed bestand tegen vocht. Regupol® is verkrijgbaar
in tegels en matten, in verschillende diktes en kent
verschillende toepassingsgebieden.
Extra bescherming van bouwprojecten
Regupol® biedt de beste bescherming van kwetsbare delen voor elk bouwproject,
gaande van loopoppervlaktes op daken, tot het beschermen van ondergrondse
tunnels. Regupol® wordt gebruikt als bescherming tegen beschadiging van buitenaf,
voor drukspreiding, en als schokdemper. Regupol® wordt permanent verwerkt, of kan
als voorlopige bescherming tijdens de bouwwerken gebruikt worden.
Valbrekende tegels voor speeltuinen
De wetgeving in België voorziet een strenge reglementering inzake de aankleding
van speeltuinen. Regupol® is het uitverkoren product, dat volledig voldoet aan de
Europese normen EN 1176 en 1177. Deze bepalen onder andere de impactzone
en de kritische valhoogte waaraan de ondergrond moet beantwoorden. Speeltuinen,
gemeenten, scholen, provinciale domeinen gebruiken Regupol® om speelzones veilig
in te richten. Regupol® voorkomt letsels bij vallen en springen van speeltuigen en is
na een regenbui weer snel bespeelbaar.
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Contactgeluidsisolatie en trillingsdemping
Dank zij Regupol® kan elk gebouw geïsoleerd worden om
rol- en loopgeluiden in te dijken.
Een totaal andere, zeer technische toepas sing is
trillingsdemping. Per project is een gedetailleerde berekening
nodig van de densiteit van Regupol® om een optimale
trillingsdemping te verkrijgen.
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Btech is reeds sinds 1992 exclusief verdeler voor België. Voor technische ondersteuning,
adviezen of meer informatie kan u steeds terecht bij het Btech team.
Regupol®, de nummer 1 in gerecycleerde rubbergranulaatproducten.
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Acties

Acties van de
maand
18/02 – 18/04/2008:
Actie 2+1 Rockflex – Ventmax
17/03 – 17/05/2008:
Lafarge gipsschroeven
19/05 – 19/07/2008:
Lafarge gipsfiller

LAFARGE
gipsschroeven
[AC T I E ]
Vis TF 212 Ultra in 25mm of 35mm is
een nieuwe schroef binnen het Lafarge
gamma. Na het schroeven is het oppervlak
perfect effen dank zij de kraag onder de
kop van de schroef, wat het aanbrengen
van een finisher op de koppen van de
schroef vergemakkelijkt en voor een
perfecte afwerking zorgt. De schroeven
zijn verpakt in praktische emmers, voor
extra weerstand, met een metalen handvat,
handig voor transport en in gebruik.
Lafarge biedt elke
klant een gratis emmer
gipsschroeven aan
bij aankoop van elke
4 paletten Lafarge
gipskartonplaten.
De ac tie loopt van 17 maar t tot
17 mei 2008.

PRODUCTEN IN DE KIJKER

Uitbreiding gamma
glasbouwtegels
Vitrablok
In de hedendaagse architectuur staan licht en ruimte
centraal. Glasbouwtegels zijn uitgegroeid tot een
volwaardig bouwmateriaal. Btech Bornem zal zijn
aanbod specifiek richten op het productgamma
VITRABLOK, van de groep Seves - Vetroarredo. De
Solaris glastegels verdwijnen uit het assortiment,
maar zullen wel nog beschikbaar zijn zolang de
voorraad strekt.
VITRABLOK glastegels kunnen zowel binnen als
buiten worden gebruikt en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, types en
formaten. Het type steen, gaande van helder tot gewolkt, bepaalt de helderheid
en lichtdoorlaatbaarheid. U kan de volledige collectie VITRABLOK, Vetroarredo
terugvinden in onze Btech cataloog of voor meer informatie kan u contact opnemen met ons Btech team.

Lobrene® gronddoeken

AGROTEXTIEL GROND
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De lente hangt in de lucht en dan trekt iedereen naar
buiten, de tuin in… Maart is meestal een drukke maand voor
de tuinier. De tuinkriebels steken al flink de kop op.
Handig voor in de tuin is Lobrene, een geweven gronddoek die een goedkope en milieuvriendelijke oplossing
biedt voor een breed gamma van toepassingen in de
land- en tuinbouw. LOBRENE helpt om gemakkelijk
gezonde planten te kweken en dit door de inspanningen
van het onderhoud en het wieden te verlagen. Het doek
LOBRENE wordt gebruikt als gronddoek om potten op te plaatsen, voor bloembakken en als onkruidremmer.
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Fermacell

Actie 2 + 1 gratis

[ Ta ri ef w i j z i g i n g ]
Vanaf 1 april 20 08 gelden voor het
assortiment Fermacell nieuwe prijzen.
Voor alle producten geldt een prijsstijging
van 3,5% , met uit zondering van de
vloerelementen met minerale wol die
7,5% stijgen.

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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Karakteristieken :
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L Bijna ondoorschijnend,
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onkruidremmer
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L Zeer stevig voor intensief gebruik
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L Zeer licht

G

L Anti-UV behandeling
Rotvrij

La

L Laat water en lucht door
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L Geruit kleurenpatroon

He

L 100% Poyipropyleen
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L.A. Schockaertstraat, 5-1600 Sint-Pieters-leeuw

Nieuws

Compasso
Raffinato

Dé afvoergoot met
fijne inloopgleuf’
[N I E U W ]
Esthetische afvoergoten zijn een ‘hot topic’
in de hedendaagse tuinaanleg! De opzet
elementen uit verzinkt staal integreren zich
discreet in elke verharding. De inloopgleuf
bevindt zich aan de zijkant van de gootstructuur, waardoor ook een makkelijke
inbouw tegen bestaande terrassen mogelijk
is. Een toezichtsluikje houdt alles
onderhoudsvriendelijk.
Water wordt dus voor
taan ef ficiënt
en op een bijna onzichtbare
manier opge vangen!

Btech Bornem
I nt e rn ve rkoop s t ea m
Om iedere dag een uitstekende service te
kunnen garanderen hebben we onze interne verkoopsdienst ingedeeld naar regio.
U kan het Btech team dagelijks tijdens de
kantooruren bereiken op volgende nieuwe
telefoonnummers.
Brenda Van Hoeck:
T.: +32 (0) 3 890 65 91
West-Vlaanderen, Namen, Luxemburg,
Nederland
Marc Thijs:
T.: +32 (0) 3 890 65 94
Oost-Vlaanderen, Logistiek & Routing
Ken Utsi:
T.: +32 (0) 3 890 65 98
Antwerpen, Limburg, Luik
Olivier Sermon:
T.: +32 (0) 3 890 65 92
Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Brussel,
Henegouwen

PRODUCT VAN DE MA AND

Sneller afwerken
dankzij de nieuwe
FERMACELL AK-plaat
De Fermacell gipsvezelplaten zijn leverbaar met een afgeschuinde
kant. Deze platen hebben over een gebied van circa 40 mm een
verdiept gedeelte. De Fermacell gipsvezelplaat met afgeschuinde
kant wordt gebruikt om binnenwanden, plafonds en aftimmeringen
af te werken.
De Fermacell AK gipsvezelplaat wordt gekenmerkt door
een hoge brandwerendheid,
een hoge geluidsisolatie, een
zeer grote stoot- en drukvastheid. Fermacell AK is waterafstotend, milieuvriendelijk en
100% homogeen.
3 voegmethoden met Fermacell
Dankzij de Fermacell AK gipsvezelplaten wordt het aantal bestaande voegtechnieken
voor Fermacell gipsvezelplaten uitgebreid met de AK-voegmethode.
Afbouwplaten kunnen tegen elkaar worden gemonteerd:
• volgens de lijmvoegmethode: met een naad van voegenlijm
• volgens de gipsvoegmethode: met een tussenruimte van 5-7 mm, die vervolgens
volledig wordt dichtgegipst met voegengips
• volgens de AK-voegmethode met de Fermacell AK-plaat (Afgeschuinde Kant):
hierbij worden de platen tegen elkaar gemonteerd en wordt de verjonging van
een zelfklevend gaasband voorzien. De brede voeg wordt hierna afgesmeerd
met FERMACELL voegengips.

De voordelen van FERMACELL AK
Deze gloednieuwe voegmethode maakt het voor de plaatser mogelijk
om sneller te monteren.
Tweederde van de bevestigingsmiddelen wordt aangebracht in het
‘AK-gebied’. Met het afgipsen van de voeg wordt daarmee dus ook
in één keer tweederde van de af te werken bevestigingsmiddelen
weggewerkt!
Fermacell gipsvezelplaten zijn verkrijgbaar met 2- en 4-zijdige AK-afwerking.
Voordelen Fermacell AK:
Zo is met 4-zijdig afgeschuinde platen
bijvoorbeeld een perfect strak plafond - Sneller te plaatsen
- Perfect Plafond
te maken.
Bovendien bespaart u per m² Fermacell - € 5,- /m² voordeel
tot € 5,-.
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Op elk project
verdien ik een
stevige bonus.

De Fermacell
AK-plaat.
Afwerken met Fermacell
gipsvezelplaten wordt
steeds aantrekkelijker.
Zo zijn deze platen nu
ook leverbaar met afgeschuinde kanten, zowel 2-zijdig als 4-zijdig.
Deze AK-plaat maakt
perfect strakke resultaten mogelijk én een
aanzienlijk snellere
montage.

Op elk project
verdien ik een
stevige bonus.

Bovendien kunt u met
één laag Fermacell platen voldoen aan eisen
van brandwerendheid
en isolatie. In vergelijking met gipskartonplaten scheelt dat al gauw
vele euro’s per m 2 .

De Fermacell AK-plaat.

U wilt dat wel eens
Afwerken met Fermacell gipsvezelplaten
narekenen? wordt
steeds aantrekkelijker. ZoKijk
zijn deze
nu ook
op platen
w w w.xella.be
leverbaar met afgeschuinde
kanten,
zowel 2-zijdig
of bel
056-727
180 voor
als 4-zijdig. Deze AK-plaatmeer
maaktinformatie.
perfect strakke
resultaten mogelijk én een aanzienlijk snellere
montage. Bovendien kunt u met één laag Fermacell
platen voldoen aan eisen van brandwerendheid en
isolatie. In vergelijking met gipskartonplaten scheelt
dat al gauw vele euro’s per m2. U wilt dat wel eens
narekenen? Kijk op www.xella.be of bel
056-727 180 voor meer informatie.

ATS wordt Btech

Schoon, stabiel
en snel
Fermacell.

Schoon, stabiel & snel.
FERMACELL.

De Fermacell AK-plaat.
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