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btech
bouwspecialiteiten
voor uw
oprit en terras!
De lente komt eraan, de eerste
zonnestralen lokken ons naar
buiten. Tijd om oprit, terras en
tuin onderhanden te nemen.
btech beschikt over een gevarieerd
assortiment producten, die een
vlotte afwatering voor terras en oprit
waarborgen: functionele en esthetische lijn- en puntafwatering.
Afvoerputjes worden geplaatst om het water
gemakkelijker af te voeren, na regen of na het
reinigen van de vloer. Deze vloerputjes bestaan in
verschillende materialen: pvc, aluminium, gietijzer
of roestvrij staal. Deze kunnen zowel binnen
mit System
als buiten gebruikt worden: inEntwässerung
sanitaire ruimten,
SELF – Bauelemente für Haus, Hof en
und Garten
wasplaatsen, voor terrassen, veranda’s, garages, onder het waterkraantje
rond buitenzwembaden.

Gronddoek
Geotextiel
Anrin

NIEUW

Claroglass

ACTIE

Rockwool

ACTIE

Bondrock

NIEUW

Rockpanel Lines2

NIEUW

Klöber

ACTIE

btech verdeelt ANRIN, producten voor afwatering,
in polyesterbeton. Zowel in uw terras, oprit of in de
tuin, zorgt ANRIN voor een betrouwbare oplossing
voor lijn- en puntafwatering. Lijnafwatering wordt
gebruikt voor een snelle en gelijkmatige afvoer
van regenwater. U heeft de keuze uit een klassiek
sleufrooster, het vernieuwende Oval Grip rooster, of verdoken rooster. De
keuze uit verschillende materialen, van verzinkte, stalen, gietijzeren of polyester
roosters zorgt voor een mooie integratie in elke oprit of terras. Daarnaast
biedt ANRIN een assortiment puntafwatering en vloerbakken met voetmat
NEU
Entwässerungsrinnen mit Schlitzaufsatz
aan, zowel voor het terras als voor de oprit.
für dekorative Flächengestaltung
Dit gevarieerde assortiment, voor een vlotte en esthetische afwatering,
vindt u terug in onze btech cataloog.
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

Geef onkruid geen kans met de btech gronddoek!

01/02 – 30/04/2011: Calsitherm
01/03 – 30/04/2011: Bondrock
01/03 – 30/04/2011: Comfort actie
01/04 – 30/06/2011: Claroglass
01/04 - 30/04/2011: Klöber
01/05 – 01/05/2011: Derbitech

ACTIE

Promo Claroglass
Geniet van april tot juni 2011 van de btech
promotie voor Claroglass glasbouwstenen
1908C, 1908K en 1908P.
Vraag naar de actievoorwaarden bij uw btech
vertegenwoordiger.

ACTIE

Rockwool Comfortactie
Bij alle bestellingen geplaatst voor 30 april
2011 en alle leveringen vóór 15 mei 2011
ontvangt u een comfort actie-korting!
Vraag ernaar bij uw btech contact. Deze actie
is geldig voor Deltaplaat 212 en Rockflex
214/224.
NIE

Prijswijzigingen
Produkten

Fermacell
Regupol K225
Dingemans
IKO
Koepels
Dingemans
Derbigum
PVC
Polyglass

Datum

Prijswijziging

01/04/’11

+ ca. 5%

01/04/’11

+ ca. 5%

01/04/’11

+ ca. 6%

01/04/’11

+ ca. 4%

01/04/’11

+ ca. 15%

01/05/’11

+ ca. 5%

01/05/’11

+ 4 à 8%

01/05/’11

+ ca. 6%

01/05/’11

+ ca. 4%

Meer info op www.btech.be.
U vindt hier steeds de meest recente prijzen.

UW

De gronddoek is een geweven
polypropyleen doek en heeft een zeer
hoog
waterdoorlatend
vermogen.
Gebruik de gronddoek in aanplantingen,
onder kiezelpadjes, opritten of onder
boomschors. Met de gronddoek
voorkomt u onkruidgroei van onderaf.
Ook wordt de gronddoek gebruikt voor
het scheiden van grond en zandlagen zodat deze zich niet kunnen mengen.
(btech cataloog F12)

Drainagedoek als filter- en scheidingslaag
Geotextiel dient als filter- en waterbuffer en verbetert het dragend
vermogen van de ondergrond.
Geotextiel verstevigt de bodem en
dient als scheidingslaag met de
ondergrond. Hierdoor vermijdt men
vermenging met de ondergrond.
Doordat hij het water opneemt en
geleidelijk weer afgeeft aan de ondergrond wordt hij ook veelvuldig gebruikt
als drainagedoek bij de aanleg van sportvelden en terreinen. Geotextiel wordt
ook regelmatig gebruikt onder kiezel en dolomiet opritten, dit om spoor en
plasvorming tegen te gaan. (btech cataloog F11)

Nieuw: Afvoergeulen met Oval Grip
rooster in Polyamide
Het Oval Grip rooster in polyamide is nieuw in het assortiment van btech en is
beschikbaar in 2 kleuren: grijs en zwart. Deze kunnen gebruikt worden in belastingsklasse B125 (grijs) en C250 (zwart) en passen op de ANRIN KE100 goten.
Het polyamide rooster:
 is even sterk als gietijzer
 ziet eruit als gietijzer
 roest niet
 budgetvriendelijker dan gietijzer
Dankzij het exclusieve Oval Grip design kan een hogere capaciteit water afgevoerd worden in vergelijking met een traditioneel rooster. (btech cataloog I19)

NIEUWS

Bondrock
Bondrock is een rotswol dakisolatieplaat met
hoge densiteit waarvan de bovenkant is
versterkt met een glasvlies en geïmpregneerd
met een bitumen om een goede hechting
van de dakbedekking te bewerkstelligen.
Tevens is de bovenzijde voorzien van een
aftrekbare folie ter voorkoming van verontreiniging aan het oppervlak, Bondrock
is toepasbaar voor EPDM verkleefde
afdichtingen.

Vraag naar de introductie actie met de
dakisolatieplaat Bondrock bij uw vertrouwde
btech contact.

Welkom bij btech
In maart zijn Katrien Verhulst en Bart
Verspreet gestart bij btech. Katrien zal
administratieve ondersteuning bieden in
het logistiek centrum, Bart is de nieuwe
magazijnmedewerker. We wensen hen veel
succes!

Vakantieregeling btech
btech zal op volgende dagen
gesloten zijn: van donderdag 21 tot
en met maandag 25 april 2011 en op
maandag 2 mei 2011.

produCt van de maand

NIEUW: ROCKPANEL lines2,
Rockpanel introduceert XL rabatdelen
Nieuw gepatenteerd bevestigingssysteem
Rockpanel introduceert nieuwe rabatdelen die
het klassieke concept uitbreiden met eigenschappen als een stabiel karakter, donkere
kleuren, brede maatvoering, licht van gewicht en
innovatieve bevestiging. Het nieuwe assortiment
Rockpanel lines2 is beschikbaar in een smalle
S en extra brede XL variant, in diktes 8 en 10
mm en in een uitgebreid assortiment RAL
kleuren. Daarnaast ontwikkelde en patenteerde
Rockpanel een clip voor een nieuwe blinde
bevestigingsmethode.
Door zijn stenen oorsprong (vulkanisch gesteente
basalt) is Rockpanel zelfs stabieler dan beton. De
producten zetten nagenoeg niet uit en krimpen
niet als gevolg van temperatuurveranderingen.
Deze eigenschap maakte de XL rabatdelen
mogelijk die bijna twee keer zo breed zijn als
de traditionele maatvoering. De extra brede
rabatdelen hebben als grote voordeel dat de
installatie veel sneller gaat en minder arbeidsintensief is. Bovendien kunnen
verschillende breedtes rabatstroken met elkaar worden gecombineerd voor
een bijzonder lijnenspel.
De lines2 (10 mm) rabatdelen kunnen blind op de gekende traditionele manier,
met ringnagels of platkop schroeven worden bevestigd. Daarnaast kunnen
lines2 (8 mm) rabatdelen op een innovatieve wijze blind worden bevestigd met
een door Rockpanel ontwikkelde bevestigingsclip. De bevestigingsclip zorgt
niet alleen voor nog betere ventilatie en een duurzamere achterconstructie,
maar maakt ook individuele demontage van de panelen mogelijk.
Het nieuwe lines2 kleurenassortiment is afgestemd op hedendaagse trends
en varieert van donkergrijs, terrabruin en donkergroen tot ivoor, crème en
gebroken wit. Allemaal gedefinieerd als RAL kleur voor een perfecte aansluiting
bij schilderwerk. Op aanvraag kan bovendien elke gewenste RAL of NCS kleur
op verzoek worden geleverd.
U vindt meer informatie over Rockpanel lines2 in uw btech
cataloog op pagina H4.
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LINES2
R A B A T D E L E N

Extra breed voor ...
... extra efficiëntie en werkcomfort

Met Lines2 introduceert Rockpanel een uitgebreid assortiment
rabatdelen dat het klassieke concept uitbreidt met nieuwe, onmogelijk geachte eigenschappen.
Wat dacht u van een ‘Lines’ die bijna dubbel zo breed is en sneller dan ooit te monteren en demonteren? Een ‘Lines’ voorzien
van een innovatieve bevestigingsclip voor een zekere montage?
Een ‘Lines’ die beschikbaar is in een diepdonkere kleur?
Mooi, u heeft Rockpanel Lines2 ontdekt!

lines2.rockpanel.be
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