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Metalen proﬁelen,
niet zichtbaar, wel functioneel
Gipsplaten en plafondtegels zijn
een geliefd materiaal zowel voor de
doe-het-zelver als voor de vakman.
Je hoeft echt geen ‘handige Harry’
te zijn om een ruimte in twee te
delen, een zolder af te werken
of een voorzetwand te plaatsen.
Metalen profielen maken het
monteren eenvoudig, bovendien
zijn metalen profielen ideaal voor
een verbeterde akoestische isolatie
en zijn deze licht in gewicht. Spelen met ruimtes in huis, alles kan met het
ruime aanbod gipsplaten, plafondtegels en bevestigingsprofielen bij btech!
Plafondbevestigingen, ophangsystemen en profielen zijn niet zichtbaar, maar
ze vormen wel het hart van de wand- en plafondafwerking. De metalen
profielen zijn de basis van niet-dragende wanden: een licht, thermisch verzinkt
stalen geraamte, waarop gipsplaten worden geschroefd. De plafondsystemen
zijn opgebouwd uit een raster van profielen die worden bevestigd aan een
ophangsysteem, waarin de plafondtegels worden aangebracht.
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OWA plafondtegels

NIEUW

Acoustic RFC

NIEUW

Alle profielen in het btech assortiment voldoen aan de geldende Europese
normen: de dikte werd vastgelegd op 0,6mm en normen die onder andere
de zinklaag en formaten van de profielen bepalen. De dikte van het staal
draagt bij tot de sterkte van het geheel, en zorgt voor een vlotte verwerking.
De aangebrachte zinklaag vormt een bescherming tegen roesten en is dus
uiterst belangrijk. Juiste formaten en correcte diktes van de profielen zorgen
voor een naadloze aansluiting van het geheel.
btech verdeelt kwaliteitsvolle profielen die een vlotte verwerking en een
mooi en sterk eindresultaat garanderen!
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ACTIES VAN DE MA AND

IN DE KIJKER

Acties van de
maand:

Metalen proﬁelen en
plafondsystemen bij btech

14/09 – 13/11/2009: Isover Optima
01/10 – 16/12/2009: Lafarge PREGYWAB
15/09 – 27/11/2009: Rockwool Rockﬂﬂeexx

ACTIE

PREGYWAB

WAB is de nieuwe gipsplaat
voor
zeer
vochtige
ruimtes. Van oktober tot
16 december 2009 krijgt
u bij aankoop van 1 palet WAB platen 3
emmers PREGY WAB, 25 kg gratis. De actie
is geldig per volledig palet :
WAB platen 2,6 m lang: 124,8 m²/pal
WAB platen 3,0 m lang: 144 m²/pal

Wandproﬁelen
Metalen proﬁelen zijn gemaakt uit verzinkt staal en kunnen universeel worden
toegepast in scheidingswanden en verlaagde plafonds.

C-proﬁel

U-proﬁel

Een verticaal proﬁel is C-vormig en wordt voornamelijk gebruikt voor scheidingswanden en voorzetwanden. Een horizontaal proﬁel is U-vormig en wordt
bevestigd tegen de vloer of het plafond. Het C-proﬁel wordt in het U-proﬁel
geschoven en kan daarna afgewerkt worden.
Ophangsysteem voor plafonds
btech biedt een compleet
ophangsysteem aan voor plafonds. Hierbij geeft btech een
berekening van de hoeveelheid
proﬁelen die u nodig heeft per
m² om uw plafond perfect af te
werken met plafondtegels 600 x
600 mm of 600 x 1200 mm.

ACTIE

Isoleren met
Isover Optima

Bij aankoop tussen 14
september en 13 november, van materialen nodig om minimum
50 m² te isoleren met Isover Optima krijgt
u 1 rol Vario KM Duplex gratis. Vraag naar
de actie-voorwaarden bij uw vertrouwde
btech contact.

ACTIE

Comfort actie met
Rockﬂex dakisolatie

Van 15 oktober tot 27 november 2009
ontvangt u per 100m² Rockﬂex dakisolatie
een Rockwool mes met lederen etui of 2
ﬂessen wijn. Voor elke 200m² krijgt u een
sweater of een heerlijke champagne.
e.
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Prijswijzigingen
gen
n
Produkten

Biplex

Datum

Prijswijziging

1/11/’09

+ 5%

UW

Berekeningstabel
btech code proﬁel

lengte

breedte

600 x 600

600 x 1200

TW1

Hoofdproﬁel wit

3,70 m

24 mm

0,83 lm/m² plafond

0,83 lm/m² plafond

TW2

Tussenproﬁel wit

1,20 m

24 mm

1,67 lm/m² plafond

1,67 lm/m² plafond

TW260

Tussenproﬁel wit

0,60 m

24 mm

0,83 lm/m² plafond

-

LW

Randproﬁel

3,00 m

21 mm

lengte van de muur

lengte van de muur

DSHD

Snelophanger

1 st/lm

1 st/lm

btech bouwt…
Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs!
U kan de werken volgen op onze website www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html

13/10/2009

NIEUWS

PRODUCT VAN DE MA AND

NIEUW

NIEUW: Permo® Extreme,
me
Sd -waarde = 0,08 m
Permo® Extreme is de sterke oplossing onder uw
dak: een dampopen waterdichte onderdakfolie
met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en
een Sd -waarde van 0,08 m, beduidend lager
dan andere vergelijkbare capillaire onderdakfolies. Permo® Extreme is een zeer sterk product
(gewicht 200 gr/m²) en zorgt voor een maximale
overspanning van 90 cm. Permo® Extreme beschikt over een anti-slip oppervlak voor optimale
veiligheid en een extreem hoge scheur- en spijkertreksterkte.

NIEUW: Acoustic RFC,
contactgeluidsisolatie

NIEUW

Antraciet PE schuim (70kg/m³), bovenaan gelamineerd met een EPDMfolie, onderaan met
gemetaliseerde folie. RFC 1120 beschikt over
een overlap van 60mm breed, met in het midden een zelfklevende strip.
9 Loopgeluidsreductie: SL-Klasse 20%
(volgens EPLF-norm 021029-3)
9 Contactgeluidsverbetering: 19dB
(volgens DIN EN ISO 140-8)
Acosutic RFC
wordt geleverd
per rol (1m
x 10m) en is
2mm dik.

Vakantieregeling 2009

NIEUW: OWA Plafondtegels
OWA construct, building on values

Met ervaren, goed opgeleide
werknemers,
topkwaliteit
producten en de ervaring van
duizenden projecten die OWA
in de loop van haar 60-jarige
bedrijfshistorie heeft gerealiseerd,
houdt OWA een voorsprong in de
markt.
Een belangrijke succesfactor voor OWA is de systematiek van het
productassortiment. Voordeel voor de klant: voor elke denkbare
toepassing is direct de optimale oplossing op technisch, decoratief en
economisch gebied beschikbaar. Het productassortiment van OWA
is zeer veelzijdig. En is tegelijkertijd heel eenvoudig en overzichtelijk
ingedeeld. OWA-producten kunnen bovendien langdurig worden ingezet
en kunnen aan het einde van hun levenscyclus zonder reststoffen worden
teruggevoerd aan de grondstofkringloop.
Samen met btech biedt OWA u een compleet programma
plafondoplossingen aan:
OWAcoustic® premium is het assortiment plafondplaten voor
hoge tot de hoogste eisen aan ontwerp, akoestiek en brandwerendheid.
OWAcoustic® smart is optimaal geschikt voor
standaard toepassingen: met een laag gewicht en uitstekende
brandwerende eigenschappen.
OWAconstruct® is het 7.000 onderdelen tellende afhang- en
montagesysteem voor de hoogste veiligheid en betrouwbaarheid- met
brandwerendheidskeurmerk en gecertiﬁceerd in combinatie met de
OWAcoustic®-mineraalwolplaten.
Uw btech vertegenwoordiger
informeert u graag uitgebreider
en adviseert op maat.

In de kerstvakantie zal btech gesloten zijn op
17 en 18 december voor inventaris. We nemen
vakantie van 21 december 2009 tem. vrijdag
01/01/2010. btech is opnieuw open vanaf
maandag 4 januari 2010.
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Ophangsystemen

OWAconstruct, bijzonder sterk

Vergeet wat u weet over ophangsystemen. Gebruik OWAconstruct en
ervaar het verschil in montage. De keuzemogelijkheden in uitvoering
en kleur zijn talrijk. Bovendien is OWAconstruct sterk. Daarom maakt
u samen met OWA hoogwaardige plafondoplossingen. OWA staat voor
goede kwaliteit en functionaliteit.
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