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Geluidsisolerende en brandwerende
vloeren bij btech
Minder energie verbruiken in
uw woning begint bij een goede
isolatie. Warmte gaat verloren
via de vloer, de muren en het
dak als die niet goed geïsoleerd
zijn. Woningen gebouwd voor
de jaren ’70, zijn geliefd bij veel
mensen: deze huizen hebben
een bijzondere uitstraling en
zijn vaak ook ruimer dan
hedendaagse woningen. Deze
woningen zijn echter vaak niet
of slecht geïsoleerd. btech biedt een aantal oplossingen aan voor renovatie van
vloeren, brandveilig en isolerend!
FERMACELL vloerelementen bieden een brandwerende, warmte- en
geluidsisolerende oplossing. FERMACELL vloerelementen zijn er in verschillende
uitvoeringen die met of zonder onderlaag kunnen worden gebruikt. Afhankelijk
van de toepassing kan men kiezen voor een isolerende onderlaag in bijvoorbeeld
EPS, XPS of rotswol. FERMACELL biedt daarnaast ook andere vloersystemen
aan zoals droge egalisatiekorrels of werken met het honingraatsysteem. Deze
droogbouwsystemen, voor renovatie van betonvloeren en houten vloeren, zijn
makkelijk te verwerken, direct beloopbaar na plaatsing en zorgen voor meer
leefcomfort!
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LEWIS zwaluwstaartplaten zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten die worden gebruikt om zeer dunne en dus relatief lichte betonvloeren
op een houten draagconstructie te maken. Vloerconstructies met LEWIS zijn
brandwerend en geluidsisolerend en vormen de basis voor een stabiele, lichte en
toch hoogdraagkrachtige betonvloer. Dit vloersysteem is geschikt voor nieuwbouw
en renovatie.
Meer informatie over deze producten vindt u op onze website en bij uw vertrouwde
btech contact!
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Acties van de maand

in de kijker

Acties van de
maand:

Nieuw: Rockpanel boeistrook

01/03 – 30/04/2010: reXon
01/02 – 31/12/2010: Derbigum
winkeloplossingen
01/02 – 31/03/2010: Actis

Rockpanel breidt zijn assortiment plaatmateriaal voor gevel- en dakrandbekleding uit met de Rockpanel Boeistrook.

ACTIE

reXon actie

01/03 – 30/04/2010

Bij aankoop van 4 dozen reXon
producten ontvangt u een gratis inox
thermofles. Deze actie loopt tot en met
30 april 2010 en geldt voor de aankoop
van 4 dozen: 311 isolatieschuim high
volume, 321 isolatieschuim multiposition
360° en 341 montageschuim NBS.
De bussen werden
vernieuwd voor een
optimaal gebruiksgemak.

ACTIE

Derbigum
winkeloplossingen

Deze kant-en-klare plank is op
maat gemaakt voor renovaties
rondom het dak als een boeiboord, dakrand of gootafwerking.
Het nieuwe product is beschikbaar
in het formaat 2500 x 310 x 6 mm
en in RAL kleuren 9010 en 9001
en 7016.

Nieuwe actie Recticel Insulation,
tijdens Batibouw 2010
Tijdens Batibouw, op de stand van Recticel Insulation, kan iedereen deelnemen aan een wedstrijd waarbij maar liefst tot 10.000 € aan isolatie te
winnen is.
Met de 5 topproducten van Recticel Insulation is elke woning alvast perfect
geïsoleerd van onder tot boven. Koudebruggen zijn uitgesloten dankzij het
doorlopende isolatieschild.
De winnaar van de wedstrijd ontvangt tot 2000 €
voor elk van volgende isolatieproducten voor de
woningbouw:

Derbigum stelt gratis
professionele presentatie modules ter
beschikking bij afname van een geselecteerd assortiment
Derbigum waterdichtingsproducten, lijmen en pasta’s.
Deze actie loopt tot eind 2010.
Voor meer informatie kan u steeds
terecht bij btech en Derbigum medewerkers.
NIE

UW

• Eurowall, de smalste spouwisolatie
• Powerroof, de isolatie voor hellende daken
• Eurofloor, de comfortabele vloerisolatie
• Eurothane Bi-3, duurzame isolatie voor
		platte daken
• Eurothane G, de ideale binnenisolatie

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

Prijswijzigingen
Produkten

Datum

Prijswijziging

Fermacell

01/04/’10

+ 5%
13/02/2010

nieuws

Product van de maand

De nieuwe
btech cataloog is er!
De nieuwe btech cataloog wordt deze
maand verdeeld naar onze btech
klanten en is vanaf deze maand online
beschikbaar.
Op www.btech.be vindt u steeds de
meest recente prijzen.

Zwaluwstaartplaten
LEWIS® platen zijn gewalste zelfdragende
stalen wapeningsplaten. De platen zijn
zwaluwstaartvormig en gemaakt van
kwaliteitsstaal. LEWIS® platen worden
gebruikt voor de bekisting en wapening
van dunne lichtgewicht betonnen vloeren
op houten en stalen draagconstructies.
De LEWIS® Zwaluwstaartplaten®
worden afgewerkt met een fijn
grind beton of een gietmortel en
zijn geschikt voor vloerdiktes vanaf
36 mm en vrije overspanningen
(h.o.h.) tot maximaal 2500 mm.
Met de LEWIS® Zwaluwstaartplaten®
maakt u eenvoudig een draagkrachtige, watervaste, geluidsisolerende
en brandwerende vloerconstructie.

Welkom bij btech

De platen zijn verkrijgbaar in 4 standaardlengtes en kunnen eventueel
ook op speciale lengtematen geleverd worden.
btech code

In februari zijn Jo De Boos en
Geert Kennis gestart bij btech. Jo is
regioverantwoordelijke voor Oosten West-Vlaanderen en Geert zal
de marketingafdeling versterken. We
wensen hen veel succes!

Vakantieregeling 2010
btech zal op volgende dagen
gesloten zijn:
maandag 5 april, maandag 3 mei,
donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei
en maandag 24 mei 2010.

afmetingen

verpakking

LEWIS122

1,22 m * 0,63 m

per 10 stuks

LEWIS153

1,53 m * 0,63 m

per 10 stuks

LEWIS183

1,83 m * 0,63 m

per 10 stuks

LEWIS200

2,00 m * 0,63 m

per 10 stuks

Als toebehoren zijn steenwol kantstroken, geluidsisolerende
oplegstroken en cannelure afdichtingsprofielen leverbaar voor LEWIS®
Zwaluwstaartplaten®.
omschrijving

afmetingen

cannelure afdichting

58,33 cm * 14 m / pak

steenwol oplegstroken

1000 * 100 * 25 mm

steenwol randstroken

1000 * 100 * 20 mm

granulaatrubber oplegstroken

12500 * 98 * 19 mm

schroefnagels

65 * 4,2 mm
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