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Het Belgische I.R.S-Btech
in volle Europese expansie
Btech nv van de familie Vandecruys-Steenbrugghe en de I.R.S-groep van Renaat
en Francesco Melis hebben besloten
de handen in elkaar te slaan en de
uitdagingen van de toekomst succesvol
samen aan te gaan…

BTECH

Sinds beide bedrijven zijn ontstaan, hebben ze een indrukwekkend groeiparkoers
neergezet met een verwachte gemeenschappelijke jaaromzet van 120 miljoen
euro (2011). Jaarlijks zet het nieuwe conglomeraat ± 5 miljoen m² dakbedekking
op de Europese markt en geeft werk aan 144 mensen.
De nieuwe groep wil zich in de toekomst blijven inzetten voor het verdelen van
nieuwe producten en bouwspecialiteiten, waarbij technologie en ecologie hand
in hand gaan. Dankzij een gloednieuw distributiecentrum in Puurs (15.000 m²)
zal er in de toekomst een nog efficiëntere service geleverd kunnen worden aan
alle klanten-distributeurs. Samen met de juiste partners maken we alle ambities
waar.

Klöber
Easy-Form

ACTIE

PVC

ACTIE

Isover G3

NIEUW

Foamglas
Rockpanel
Technische
isolatie

Carlisle neemt 100% controle over Phoenix-Resitrix (PDT)-productie
Wat in de sterren geschreven stond, is enkele weken geleden gebeurd. Carlisle
Syntec Inc. heeft op 19 juli 2011 het Duitse PDT (Resitrix) overgenomen.
De globale transactie had een waarde van 80 miljoen euro. PDT is
Europees marktleider inzake de productie van hoogwaardige EPDM-rubber
dakmembranen. We spreken hier over daken met een levensduur van 50 jaar
en meer. De overname van PDT creëert een belangrijk platform voor de verdere
expansie van de Carlisle Syntec EPDM-rubberproducten op de Europese markt.
PDT heeft 273 werknemers en heeft productie-eenheden in Hamburg en
Waltershausen Duitsland.
Een belangrijk nieuw Europees distributieplatform …
De nieuwe groep fungeert ook als Europees distributieplatform voor het
Amerikaanse Carlisle Syntec Inc. Het spreekt voor zich dat de groeiambities van
de nieuwe groep zich dan ook voornamelijk op Europees vlak situeren. Evenzeer
belangrijk is de ecologische energiemarkt met alle nieuwe technologie die op
ons afkomt.
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

I.R.S-Btech
opent deuren

15/08 - 15/10/2011: Klöber Easy-Form
15/10 - 15/11/2011: Klöber
01/10 - 15/01/2012: technische isolatie
01/09 - 30/09/2011: PVC

ACTIE

Klöber actie Easy Form®
Bij aankoop van 1 doos Easy-Form® aansluit- en afdichtingsband 4+1 gratis! Bestel
tot 15 oktober 2011 1 doos (=5 rollen)
Easy Form, waarvan u 1 rol gratis ontvangt.
Deze actie is niet te combineren met de actie
‘lucht- en winddichte afdichtingsysteem’.

ACTIE

Starterspakket
technische isolatie
Het starterspakket technische isolatie is
verkrijgbaar aan een unieke promotieprijs
voor leveringen tussen 01/10/2011 en
15/01/2012. Dit pakket bestaat uit Isover
Ultimate alu dikte 25 mm (lengte 1,2m
in ø 18 mm, ø 22 mm en ø 28 mm) en
K-flex STSK dikte 13 mm (lengte 2m in ø
15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm, ø 28 mm ).
Vraag naar de actievoorwaarden bij uw vertrouwde I.R.S-Btech contactpersoon.

I.R.S-Btech neemt dit jaar deel
aan Open Bedrijvendag, op
zondag 2 oktober 2011. Hierbij
nodigen wij u graag uit voor een
kijk in en rond het nieuwe logistieke
centrum van I.R.S-Btech.
U wordt verwacht in Puurs vanaf
12.30 uur voor het I.R.S-btech
open-programma waarbij u
ontvangen wordt door de
binnen- en buitendienst van I.R.S-Btech. Er worden info-sessies georganiseerd
waarbij Lafarge, Derbigum en Recticel Insulation hun producten
aan u voorstellen. U kan daarbij ook een kijkje nemen in ons magazijn. De
hele familie is welkom, er is extra animatie voorzien.
Programma
Zondag 2 oktober 2011 van 12.30 uur
12.30 uur
14 uur

Ontvangst met aperitief met diverse hapjes
14 uur:
Lafarge
14.30 uur: Derbigum
15 uur
Recticel
15.30 uur: Lafarge
16 uur:
Derbigum
16 uur:
Recticel

17 uur

einde Open bedrijvendag

ACTIE

Fabrieksnorm PVC buizen
Vraag bij I.R.S-Btech naar de actieprijzen
voor fabrieksnorm PVC buizen. Hou alvast de
I.R.S-Btech actiebrief in de gaten.
NIE
UW

Prijswijzigingen
Datum

Prijswijziging

Bandstaal (E4)

Produkten

01/08/’11

+ ca. 4%

PVC (I01 – I02)

01/08/’11

Derbigum (C4-C10)

15/08/’11

+ 4 à 8%

Deksels plaatstaal (E9-E10) 01/08/’11

+ ca. 10%

Onduline (C15)

+ 4 à 5%

01/09/’11

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

U kan reserveren via www.btechopen.be/bouwhandel
Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!
Na inschrijving ontvangt u een VIP-parkingticket.
Locatie
I.R.S-Btech | Schoonmansveld 48 (IZ 534) | 2870 Puurs
www.btechopen.be
Nieuwe openingsuren I.R.S-Btech binnendienst
U kan voortaan de I.R.S-Btech binnendienst bereiken:
van maandag tot donderdag 8 tot 18 uur en op vrijdag van 8 tot 17 uur.

NIEUWS

G3, de nieuwe generatie
isolatie van Isover
Isover lanceert het nieuwe G3-label. G3
staat voor een nieuwe generatie minerale
wol met 3 garanties:
• Garantie PRESTATIES: de meest
doeltreffende minerale wol op de markt
• Garantie MILIEU: ecologisch en
recycleerbaar
• Garantie GEZONDHEID:
G3 zorgt voor een betere 		
binnenluchtkwaliteit
Surf naar www.isoverg3.be
voor meer info.

Rockpanel instructiegids
De ideale gids met
praktische informatie
over o.a. opslag,
bewerking en
montage van
Rockpanel. Vraag uw
eigen exemplaar aan
via www.rockpanel.
be/contact.

Insta-stik
INSTA-STIK is een professionele daklijm
om isolatieplaten en vlies-gecacheerde
membranen op verschillende compatibele
vlakken te bevestigen. Vraag naar de
nieuwe voorwaarden bij uw vertrouwde
I.R.S-Btech contact.

produCt van de maand

FOAMGLAS READY BOARD
Duurzaam en ecologisch isoleren van ondergrondse
constructies conform de EPB reglementering.
Waarom FOAMGLAS READY BOARD kiezen?
Een isolatiemateriaal dat zich gedurende de hele levensduur van een
gebouw onder een dikke laag aarde bevindt, moet volstrekt onrotbaar zijn.
FOAMGLAS READY BOARD is gemaakt van cellulair glas en bezit dan ook
alle eigenschappen van glas betreffende duurzaamheid en weerstand: volledig
en blijvend waterdicht, zelfs bij overstroming en waterdampdicht (voorkomt
condensatie in de isolatie).
FOAMGLAS READY BOARD:
wordt geplaatst met gelijmde voegen en
vormt zo een eerste barrière tegen vocht.
Deze eigenschap kan nog worden versterkt
door het aanbrengen van een waterdichtingsmembraan.
blijft zijn isolerend vermogen behouden
gedurende de hele levensduur van het
gebouw. Een dure vervanging (ontruiming,
afbraak en verwijderen van het afval)
wordt daardoor uitgesloten.
is het enige isolatiemateriaal dat bij zeer hoge drukweerstand niet
vervormt en vormt bovendien een vaste ondergrond die de levensduur van
het waterdichtingsmembraan aanzienlijk verhoogt. Dankzij zijn dimensionele
stabiliteit zal FOAMGLAS-isolatie ook niet vervormen of inzakken.
is absoluut waterdicht en perfect bestand tegen chemische bestanddelen.
Ook wortelgroei vormt geen enkele bedreiging aangezien plantenwortels in
FOAMGLAS® niet het vocht vinden dat zij zoeken.
is volstrekt onschadelijk voor het milieu en de gezondheid.
is ongevoelig voor ongedierte, knaagdieren en micro-organismen.
De panelen rotten niet en zijn volstrekt immuun tegen vocht.
is samengesteld uit verscheidene platen FOAMGLAS cellulair glas. De
platen worden in de fabriek met de voegen aan elkaar gekleefd en aan
beide oppervlakken afgewerkt met bitumen. De binnenzijde krijgt een
glasvlies en een polyethyleenfilm als bekleding, aan de buitenzijde komt
een wegbrandfolie.
dikte

lengte

breedte

Rd waarde

Ready Board

product

50 mm

120 cm

60 cm

1,22 m².K/W

verpakking /palet

Ready Board

60 mm

120 cm

60 cm

1,46 m².K/W

2,88 m²

Ready Board

70 mm

120 cm

60 cm

1,71 m².K/W

2,88 m²

3,60 m²

Ready Board

80 mm

120 cm

60 cm

1,95 m².K/W

2,16 m²

Ready Board

90 mm

120 cm

60 cm

2,20 m².K/W

2,16 m²

Ready Board

100 mm

120 cm

60 cm

2,44 m².K/W

2,16 m²

Ready Board

110 mm

120 cm

60 cm

2,68 m².K/W

1,44 m²

Ready Board

120 mm

120 cm

60 cm

2,93 m².K/W

1,44 m²

Ready Board

130 mm

120 cm

60 cm

3,17 m².K/W

1,44 m²

Ready Board

140 mm

120 cm

60 cm

3,41 m².K/W

1,44 m²

Ready Board

150 mm

120 cm

60 cm

3,66 m².K/W

1,44 m²
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