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Isoleren is een duurzame manier om onze energiefactuur
onder controle te krijgen. Het is goed nieuws dat er sinds
de invoering van de dakisolatiepremie elk jaar drie keer
meer daken worden geïsoleerd dan voorheen. Om de
energiepremies nog doeltreffender te maken, heeft de
Vlaamse regering enkele hervormingen doorgevoerd, die
gelden vanaf januari 2012.
Voortaan zullen de netbeheerders alle premies uitreiken en
in heel Vlaanderen dezelfde premies aanbieden. Elke Vlaming
heeft recht op eenzelfde premie van 6€ per m² isolatie, voor
zowel dak, vloer als muur. De premie geldt vanaf de eerste
vierkante meter, met een maximum van 120 m² voor daken.
Voor specifieke isolatie voor de buitenmuren ligt de premie
een stuk hoger. (Meer informatie op www.energiesparen.be)
De Waalse regering voorziet in tal van premies om de
investeringen in energie-zuinig bouwen te verlichten. In
Wallonië krijg je 10 €/m² wanneer je je zolder laat isoleren
door een geregistreerde aannemer en 5 €/m² indien je zelf
je dakisolatie plaatst. Premies zijn eveneens verkrijgbaar voor
het isoleren van muren en vloeren en voor het bouwen van
passiefwoningen. De Waalse overheid moedigt het gebruik
van ecologische isolatie aan en deelt hiervoor een extra
premie uit. (Meer informatie op energie.wallonie.be)
ACTIE
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Dankzij deze ondersteunende maatregelen blijft de isolatiegolf in Vlaanderen
en Wallonië duren. In de btech cataloog, hoofdstuk G, vindt u een overzicht
van de isolatie producten die btech aanbiedt.

Isover
Rockwool
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

Akoestische isolatie voor scheidingswanden
Scheidingswanden hebben behalve een ruimtescheidende ook een
geluidsisolerende functie.

01/06 – 31/08/2011: Powerroof
01/07 – 15/09/2011: vakantiewedstrijd

ACTIE

POWERROOF veiligheidsZONNEBRIL-ACTIE
Per aankoop van 150 m² Powerroof®isolatie voor hellende daken, kunt u elke dakdekker een gratis exclusieve Powerroof®veiligheidszonnebril schenken.
Deze actie is geldig, zolang de voorraad
strekt, voor bestellingen gefactureerd tussen
1 juni en 31 augustus
De Powerroof 2011. De actie is niet veiligheidszonnebril:
combineerbaar met
andere acties en/of
kortingen en ook niet
met andere producten.
®

even kwalitatief als Powerroof
en helemaal gratis!

®

Isover verdeelt glaswolproducten specifiek
ontwikkeld voor de optimalisatie van de
geluidsisolatie van lichte scheidingswanden.
Isover Sonepanel is een glaswolplaat die
wordt gebruikt voor het thermisch,
akoestisch en brandveilig isoleren van
scheidingswanden en voorzetwanden.
Isover Comfortpanel is een isolatieplaat die
toepasbaar is bij renovatiewerkzaamheden.
Het product heeft een hoge isolatiewaarde en is voorzien van een comfortvlies
voor een prettige verwerking.

geschikt voor gebruik tijdens
én buiten de werkuren

vlot en snel
op- en afzetten

uitstekende bescherming
tegen storend zonlicht

laag gewicht

gekeurd door
professionele
dakdekkers

zwart
getinte glazen

gemakkelijk
combineerbaar met
hip t-shirt of overall

ook geschikt om de
oogverblindende
Powerroof®-babe*
te imponeren

maakt deel uit van de totaaluitrusting
van de Powerroof®-dakdekker

POWERROOF® VEILIGHEIDSZONNEBRIL-ACTIE

Tussen 1 juni en 31 augustus 2011 ontvangt u bij uw bouwstoffenhandelaar per aankoop van 150 m2 Powerroof®-dakisolatie een
gratis exclusieve Powerroof®-veiligheidszonnebril!

ACTIE

* Meer info over de Powerroof®-babe actie vindt u in onze Powerroof® Krant.
Vraag vandaag nog uw gratis exemplaar via powerroof@recticel.com

Vakantiewedstrijd btech
‘Van de kat geen kwaad’
REC ad verkoopsactie PR.indd 1

26/05/11 17:04

Stuur een mooie, originele tekening van een
kat naar btech, tav. de
marketing afdeling, voor
15 september 2011 en
maak kans om 1 van de
zeven DVD’s te winnen
van de animatiefilm Van
de kat geen kwaad.
NIE

Prijswijzigingen
Produkten

Derbigum
Alu- en loodband
Spouwhaken
IKO

Datum

Prijswijziging

01/07/’11

+ ca. 7%

01/07/’11

+ ca. 10%

01/07/’11

+ ca. 6%

15/07/’11

+ ca. 5%

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

UW

Voor thermische en akoestische isolatie
in (zware) scheidingswanden en
geluids-absorptie biedt Rockwool de
Bouwplaat 221 aan. Een halfharde
rotswolplaat (± 55 kg/m³), onbekleed
of verkrijgbaar met éénzijdig naturel of
zwart mineraalvlies, dampremmend
en luchtdicht alu-laminaat. Bouwplaat
Rockstud 204 is in het bijzonder
geschikt voor (metaalprofiel scheidingswanden, waarbij specifieke brand- en geluidseisen worden gesteld).

Nieuw telefoonnummer 03 500 40 30
btech beschikt over een nieuw
telefoon- en faxnummer.

Tel.: 03 500 40 30
Fax: 03 500 40 40
U kan het btech team dagelijks
tijdens de kantooruren bereiken
op de hiernaaststaande nieuwe,
rechtstreekse telefoonnummers:

West- en Oost-Vlaanderen
Marc Thijs
03 500 40 32
Jo De Boos
0493 09 04 19
Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant
Hilde Bogaerts
03 500 40 33
Luc Verstraeten 0491 35 72 35
Wallonië en Brussel
Olivier Sermon
03 500 40 31
Geert Van Laeken 0493 09 04 20

NIEUWS

Trends Gazellen
In 2011 werd btech genomineerd voor
de Trends Gazellen, snelgroeiende
bedrijven die het competitieve vermogen
van de streek aanzwengelen en het
ondernemingsklimaat in positieve zin
beïnvloeden. btech is gestegen naar de
41ste plaats van de grote bedrijven van
de provincie Antwerpen.

Welkom bij btech
In juni is Hilde Bogaerts gestart bij btech.
Hilde is de nieuwe medewerker
binnendienst voor de regio Limburg,
Antwerpen en Vlaams-Brabant.
We wensen Hilde
veel succes!

produCt van de maand

CAMBRIDGE SHINGLES
Dakshingles zijn het ideale dakbekledingsmateriaal voor zowel nieuwbouw
als renovatieprojecten. Ongeacht de stijl die de huiseigenaar verkiest, kan
elk z’n gading vinden in het uitgebreide gamma kleuren en vormen van IKO
dakshingles en accessoires. Zowel onafhankelijke Europese (bvb. Technische
Universität München) als interne laboratoria hebben keer op keer het hoge
kwaliteitsniveau bevestigd.
Cambridge, de unieke IKO dakshingle
IKO innoveert voortdurend in productietechnieken, producten en service. De 2-laagse
gelamineerde Cambridge dakshingle is
zo’n IKO-innovatie met een hoge,
hedendaagse esthetische afwerking en een
grote wind- en weersbestendigheid.
Uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid
Cambridge dakshingles bieden uitzonderlijke
sterkte en duurzaamheid, gewaarborgd door
het CE label: de stevige inlage uit glasvlies
wordt gedrenkt in bitumen en zorgt voor
o.a. de waterbestendigheid van dakshingles.
Hierdoor is het shingledak uiterst bestand
tegen de invloeden van de weerselementen,
vooral bij hevige neerslag en stormen.
Uw voordelen met Cambridge dakshingles:

Open Bedrijvendag 2011

Cambridge heeft het uitzicht van een klassiek, houten leien dak door z’n kleuren en z’n driedimensionele look en dit tegen een uiterst aanvaardbare prijs;

Ter gelegenheid van de Open Bedrijvendag bieden we u een unieke en exclusieve
kijk achter de schermen. Hou deze datum
alvast vrij in uw agenda!

Cambridge dakshingles zijn verkrijgbaar in 7 heel natuurlijke, hedendaagse
kleurschakeringen, die een dynamisch lijnenspel op het dak creëren;
Het dakshingleoppervlak bestaat uit gekleurde keramische granulaten
(ontginning in eigen beheer), die de bitumenlaag van de shingle
beschermen tegen UV straling (bij zowel tropische als polaire temperaturen);
Cambridge dakshingles zijn geschikt voor dakhellingen vanaf 15°, zelfs
voor ronde dakvormen

Vakantieregeling btech
btech is gesloten op maandag 15
augustus 2011.

Wie is IKO?
IKO is de leidende merknaam op het gebied van kwaliteitsshingles. Het bedrijf verkreeg
een stevige reputatie voor z’n wereldwijde expertise in de productie en behandeling
van shingles. IKO beroept zich op vertikale integratie en heeft daarom toegang tot alle
nodige grondstoffen en installaties om bitumen, waarop IKO dakshingles gebaseerd
zijn, te behandelen.
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