.
b zine

4e jaargang, nr. 6, Augustus 10 – De ze nie uwsb rie f is e e n uit gave va n b te ch nv

De gevel als het visitekaartje
van uw woning
De gevel is het visitekaartje van
uw woning en bepaalt in grote
mate de uitstraling ervan. Met
Rockpanel plaatmateriaal als
regenwaterwerende, decoratieve
bekleding blijven gebouwen er
mooi uitzien. Rockpanel combineert maximale thermische en
esthetische prestaties met de
juiste vochtbalans, voor een
optimaal binnenklimaat. En met
het juiste isolatiemateriaal is uw
gevel bovendien energie-zuinig!
Eigentijds, kostenefficiënt en duurzaam plaatmateriaal
Rockpanel plaatmateriaal is een kostenefficiënte oplossing voor elk gebouw,
is duurzaam als steen en bewerkbaar als hout. Daarbij zijn de producten
onderhoudsvriendelijk, weersbestendig en leverbaar in flexibele maatvoering
voor elk individueel project. De ruime keuze aan designs en kleuren,
gecombineerd met een materiaal dat gemakkelijk in de gewenste vormen
kan worden toegepast, zorgt voor onbeperkte esthetische mogelijkheden.
Rockpanel platen, gebruikt in geventileerde constructies, dragen bij tot een
gezond binnenklimaat voor alle types van woningen, productiegebouwen of
niet-residentiële omgevingen.

Isolfix SB

NIEUW

Claroglass

ACTIE

Spouwisolatie

btech biedt Rockpanel aan in verschillende designs en kleuren. Daarnaast
levert btech ook nog de benodigde accessoires, zoals bevestigingsmiddelen en profielen, om tot een mooi eindresultaat te komen.
U vindt het assortiment in de btech cataloog, hoofdstuk H. Rockpanel,
in combinatie met de juiste spouwisolatie, biedt uitstekende mogelijkheden
om aan de huidige energienormen te voldoen.
Mooi en energie-zuinig, brandveilig én milieuvriendelijk, zodat Rockpanel in
alle opzichten de beste keuze is voor uw gevel.

Rockpanel
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van de
maand :

Spouwisolatie, voor een
energiezuinige gevel

01/08 - 17/12/2010: Claroglass
01/06 - 31/08/2010: gronddoek
01/02 - 31/12/2010: Derbigum

ACTIE

ACTIE CLAROGLASS
Geniet tot 17 december 2010 bovenop
30% actiekorting, van een extra promotie
bij afname per volle paletten transparante
glasbouwstenen CLAROGLASS!
Bestel nu per volledig palet en geniet van
een extra korting:
-2 % per 2 volle paletten
-3 % per 3 volle paletten
-4 % per 4 volle paletten
-5 % vanaf 10 volle paletten

-3

0%

Voor een aangenaam woon- en werkcomfort
is een goede spouwisolatie belangrijk. Door
de spouwmuur te isoleren verliest uw woning
minder warmte en voelt de binnenmuur ook
warmer aan. btech biedt verschillende types
spouwisolatie aan.
XPS met tand en groef voor
spouwmuurisolatie.
Eurowall, dankzij de uiterst goede, blijvende
isolatiewaarde is Eurowall steeds de smalste
spouwisolatie ongeacht het isolatiepeil.
Rockfit 434, Rockfit 434 Duo en
Rockfit 431 Adapt rotswolplaten voor de
thermische isolatie van buitenmuren.
Easypan zijn glaswolplaten, aan beide zijden
bekleed met een glasvlies, voor de thermische
isolatie van spouwmuren. Mupan Façade is
geschikt voor het thermisch isoleren van
spouwmuren en gevels, waarbij de gevelbekleding
pas na verloop van tijd wordt aangebracht. Isover
Mupan Façade is weerbestendig en bij uitstek
geschikt voor open voegsystemen.
Sylvactis 55FX: ecologische isolatieplaat in
houtvezel voor geventileerde buitenmuren.
Alle isolatieproducten vindt u terug in de btech
cataloog, hoofdstuk G

NIE

Prijswijzigingen
Producten

Datum

UW

Prijswijziging

metalen profielen en
toebehoren

01/08/’10 + ca. 11 %

hoekbeschermers (F10)

15/08/’10 + ca. 10 %

Recticel Insulation

16/08/’10 + ca. 8 %

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

alu- en loodband (F14) 01/09/’10 + ca. 5 %
Lewis

01/09/’10 + ca. 6 %
07/07/2010

NIEUWS

ISOLFIX SB:
Spouwanker met isolatieplug
lug

PRODUKT VAN DE MAAND

Rockpanel, ontwerpen voor
een duurzame toekomst!
Een referentieproject in de kijker

Isolatiebevestiging en spouwverankering
in één product:
• Verlengde uitzetzone van slaganker
(52 mm) en plug zorgen voor
een betere hechting.
• Bijkomende karteling van de plug
garandeert een betere hechting van
de isolatie, ook als de slagankers nog
niet geplaatst zijn.
• Snelle en eenvoudige plaatsing.
• Eerst isolatie vastzetten met de plug,
spouwankers pas plaatsen bij het
metsen van de buitenmuur.
btech beschikt over een ruim assortiment spouwhaken en bevestigingen
voor isolatie. Deze kan u terugvinden
op pagina E1 van de btech cataloog.

Welkom bij btech
In juli is Marc De Wit als nieuwe magazijnier gestart bij btech. Marc zal het
logistieke team versterken.
We wensen hem
veel succes!

Een passiefhuis onderscheidt zich
door de combinatie van een
hoogwaardig
en
aangenaam
binnenklimaat en een zeer laag
energieverbruik. Een uitstekend
antwoord dus op de stijgende
energieprijzen en de vraag naar
comfort. Rockwool en Rockpanel
bieden duurzame oplossingen die
moeiteloos binnen het passiefhuis
concept passen. Woningcorporatie
Aramis bouwde in Roosendaal drie
‘passiefhuizen’ waarbij de gevel
volledig is afgewerkt met Rockpanel
plaatmateriaal.
Architectenbureau Han Van Zwieten
over de keuze voor Rockpanel:
“Saaiheid is iets dat we te allen tijde
willen vermijden. Passief wonen
is een woonvorm, zeg maar een
woonnorm, die de toekomst
voor zich heeft. Dat moet ook
blijken uit de architectuur en de
decoratie. Voor ons project in de
herstructureringswijk
De Kroeven hebben we resoluut
voor Rockpanel gekozen. Drie
koppelwoningen zijn uitgerust met
felrode Rockpanel panelen volgens
het Easy Fix principe. De kleur kon
customized geleverd worden. Maar ook het duurzame karakter van Rockpanel sprak
ons aan. Het is 100% recycleerbaar. Ook dat is de toekomst...”
Rockpanel Easy Fix
De Easy Fix clip is speciaal ontwikkeld voor het bekleden van de gevel met Rockpanel
plaatmateriaal door middel van een onzichtbare bevestiging. Easy Fix zorgt voor een
eenvoudige en spanningsvrije montage van de stroken waarbij de juiste randafstand
voor de schroeven wordt aangehouden.
Deze Rockpanel producten met een plaatdikte van 8 mm kunnen gebruikt
worden met de Easy Fix:

Verlofregeling:
btech is gesloten op maandag 16
augustus 2010.

• Rockpanel Colours
• Rockpanel Woods
• Rockpanel Metallics
• Rockpanel Chameleon
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