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btech verhuist in januari
naar de gloednieuwe
kantoren in Puurs
btech is in volle expansie en in september
2009 zijn we gestart met de bouw van het
logistieke centrum. btech kiest voor een
opvallende vorm en afwerking van het gebouw
en stapt daarbij weg uit de anonimiteit van de
traditionele, louter functionele magazijnen.
In januari verhuist btech naar Puurs, het
btech magazijn werd al in september 2010
in gebruik genomen.
Het totale dakoppervlak van het nieuwe
logistieke centrum bedraagt 15000 m² en
vormt een overkoepelend geheel voor de
kantoren, het centraal magazijn en het btech opleidingscentrum. Het magazijn
biedt extra opslagcapaciteit en de vrachtwagens staan in een overdekte ruimte
voor het laden en lossen. Tussen de kantoorruimtes worden groene patio’s
gecreëerd: de openheid en natuurlijke lichtinval zorgen voor een aangename,
sfeervolle werkplek. Het gebouw omvat een overdekte, centrale ingang en
ruime parkeermogelijkheden onder de kantoren.
“De boven- en zijkanten zijn bekleed met golfplaten die het gebouw een
unieke uitstraling geven. De golfplaten vormen een ritmische geheel en staan
voor dynamiek en transparantie”, zo stelt Joost Verstraete, architect bij URA.
“De golfplaten werden op een specifieke manier geplaatst waardoor er een
optimale luchtcirculatie ontstaat, die zorgt voor een betere luchtkwaliteit voor
de medewerkers en gestockeerde materialen.”

Permo Vert

NIEUW

Lafarge

ACTIE

Rockwool

ACTIE

De nieuwe bedrijfssite is opgetrokken met materialen uit het gamma van
btech: Alutrix dampscherm, Klöber Permo Verte, Lafarge gipsplaten, OWA
plafondtegels, Fibrolith akoestische platen, Regupol trildemping, golfplaten,
isolatie, PVC, Anrin afvoergeulen,…

golfplaten
Regupol

De nieuwe site is hét uithangbord voor producten uit het btech assortiment.
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

Het nieuwe logistieke centrum werd opgetrokken
met producten uit het assortiment van btech

01/08/2010 – 17/12/2010: Claroglass
01/02/2010 – 31/12/2010: Derbigum
01/11/2010 – 15/12/2010: Lafarge
15/11/2010 - 31/12/2010: Rockflex

Comfortactie Rockflex

ACTIE

tot 31 december 2010

Bij aankoop van 200m² Rockflex maakt u
tot 31 december 2010 kans op 1 van de
15 reischeques ter waarde van 500€.

ACTIE

ACTIE Lafarge

Per aankoop van 1 volle palet Lafarge gipsplaten naar keuze ontvangt u 2 dozen Lafarge
schroeven gratis: schroeven TF 212 x 25 mm
Ultra of TF 212 x 35 mm Ultra. Deze actie is
geldig per pallet van hetzelfde artikel en loopt
tot 15 december 2010.

Verlofregeling
btech zal gesloten zijn op 22 en 23
december. Op 22 december kan er
nog geleverd worden, mits telefonische
afspraak vooraf. We nemen vakantie van
vrijdag 24 december 2010 tem. vrijdag
7 januari 2011. btech is opnieuw open
vanaf maandag 10 januari 2011.

Prijswijzigingen

NIE

Produkten

Datum

Prijswijziging

Rockfon

01/11/’10

+ ca. 5%

ISOVER

01/01/’11

+ ca. 2%

Klöber

01/01/’11

+ ca. 3%

Rockpanel

01/01/’11

+ ca. 3%

Rockwool

01/01/’11

+ ca. 2%

Lafarge

01/02/’11

+ ca. 3%

Het architectenbureau URA
maakte maximaal gebruik van
ons uitgebreide assortiment
kwaliteitsproducten en experimenteerde ermee om een nieuwe
identiteit te creëren: “We hebben
hoofdzakelijk met basismaterialen
gewerkt waarbij we tegelijk het materiaal in zijn eigenheid behielden, maar door
de manier waarop we ze inschakelden en combineerden tot een vernieuwend
resultaat kwamen.” Opvallend hierbij is het gebruik van de golfplaten.
Speciale voorzieningen
Omdat de spoorweg op slechts enkele meters van de kantoren loopt, werden de
ramen vervaardigd uit akoestisch glas. De voorbijsnellende treinen zijn daardoor
binnen nauwelijks te horen. Ook de vloeropbouw waarbij de vloer is samengesteld
uit Regupol 9007, rubberen ontkoppelingsmatten onder de chape met daarop
een vilten mat en tapijt, is een akoestische maatregel.
Naar ecologie toe, voldoet het
gebouw aan het E-peil. De muren
bevatten 14 centimeter isolatie.
De verwarming in de kantoren
bestaan uit radiatoren met lage
waterinhoud zodat ze veel minder
warmte vasthouden en beter
regelbaar zijn. De kantoren zijn uitgerust met een intelligent luchtverversingssysteem. De combinatie met de verwarming zorgt het hele jaar door voor een
aangename temperatuur zonder tocht. Gecontroleerd verluchten bespaart zo
veel energie. De akoestische constructie weert efficiënt alle buitengeluiden.

UW

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

22/10/2010

Esthetisch bouwen met golfplaten
Voor het overkoepelende dak en de wanden
van de loods werden drie soorten platen
gebruikt om een lichtritme te creëren:
transluscenteen transparante polycarbonaatplaten en vezelcementplaten.
De schaduwwerking van de zon zorgt voor een
bijkomende dieptewerking in de gevel en de
combinatie van de verschillende platen zorgt
voor een dynamisch geheel.

september 2009

oktober 2009

Regupol 9007, akoestische ontkoppeling van gebouwen
De REGUPOL 9007 strips koppelen de muren
los van vloeren en/of gewelven, waardoor
flankerend geluid wordt onderdrukt. Dankzij
Regupol® kan elk gebouw geïsoleerd worden
om rol-en loopgeluiden in te dijken. Akoestische
strips worden versneden met een breekmes en
kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur
geplaatst worden.

februari 2010

mei 2010

Binnenafwerking en isolatie
Ook binnenin werd er veel aandacht besteed
aan het creëren van een aangename werksfeer. De werkruimtes werden volledig
akoestisch geïsoleerd (vloeren, wanden en
plafonds) en voorzien van de nodige kastruimte.
Op elke verdieping werden ook de nodige
vergaderruimtes ingepland. De combinatie van
massief afromosia binnenschrijnwerk met witte
geschilderde gipsplaten en groen tapijt geeft
het kantoor een aangename maar functionele
werksfeer.

juni 2010

juli 2010

Permo® Vert gevelfolie
Permo® Vert is de dampopen oplossing voor
toepassingen op grote schaal. Dé keuze voor
snel, rationeel werken op grote dakoppervlaktes of met geprefabriceerde dak- of
gevelelementen. Permo® Vert is beschikbaar
in breedtes van 260, 280 en 300 mm om
arbeidsintensieve verrichtingen tot een minimum
te beperken. Hoe juister de afmetingen, des te
minder moet er worden gesneden, overlapt,
aangesloten en vastgemaakt.

augustus 2010

oktober 2010
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Efficiënt samenwerken met btech
�

uitgebreid gamma kwaliteitsproducten

�

afname in kleine hoeveelheden mogelijk

�

snelle levering

�

groot aanbod stockproducten

�

flexibele en logistieke dienstverlening

�

nieuw logistiek centrum in Puurs

btech, de betrouwbare partner van elke vakhandel!
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