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I.R.S-Btech ondersteunt de
bouwmaterialenhandel
I.R.S-Btech promoot het gebruik van milieuvriendelijke materialen, zowel in
nieuwbouw als renovatie. We willen leven en werken in een aangename, gezonde leefomgeving waarbij ieder van ons verschillende waarden en normen hoog
in het vaandel draagt: comfort, onderhoud en gebruik, energieprestatie, gebruik
van duurzame en gezonde bouwmaterialen, veiligheid, aan te passen aan elke
levensfase, milieuvriendelijk en betaalbaar ...
EPDM is een duurzaam, milieuvriendelijk product
EPDM wint aan marktaandeel vanwege de vele voordelen voor zowel de
plaatser als de bouwheer. Naast kwalitatief en milieuvriendelijk, heeft het een
levensduurverwachting van meer dan 50 jaar: reeds meermaals bewezen!
De productie van EPDM wordt gekenmerkt door een lage ecologische
voetafdruk: de energie nodig om
EPDM te produceren ligt veel lager
dan bij andere dakbedekkingsproducten. EPDM is uiteraard de meest
ideale basis voor het plaatsen van een
groendak. Maxon 1,2 mm is bijvoorbeeld FLL-gekeurd. EPDM bevat geen
pesticiden, geen chemische of wortelI.R.S-Btech cares for nature
werende middelen die het milieu kunnen belasten door uitspoeling in het
regenwater.
Het succes van onze I.R.S-Btech-daken is gebaseerd op twee duidelijke principes : onze
hoogkwalitatieve duurzame producten én een foutloze installatie. I.R.S-Btech
organiseert persoonlijke en praktijkgerichte demonstraties en informatiesessies, net
omdat de kwaliteit van plaatsing een zeer grote rol speelt in de levensduur van elk
plat dak.
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Enige vorm van garantie op een dak zal enkel gelden wanneer de plaatsing gebeurt
volgens de plaatsingsvoorschriften uitgewerkt door de fabrikant. Deze voorzien
correcte lijmen en toebehoren, de plaatsingshandleidingen zijn in detail uitgewerkt
en worden aangevuld met de professionele ondersteuning van het opgeleide personeel. Verdeelpunten kunnen bijgestaan worden met extra technisch advies van de
medewerkers van I.R.S-Btech.
Wenst u meer informatie of een gratis opleiding? Neem vandaag nog
contact op met I.R.S-Btech.
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ACTIES VAN DE MAAND

EEN GREEP UIT ONZE PRODUCTEN

Acties van
de maand

Groendaksystemen I.R.S-Btech

01/10 – 31/12/2013: Isover Isoconfort 35

ACTIE
01/10/2013 – 31/12/2013
U kunt de verkoop van dakisolatie een
boost geven. Op elke rol Isoconfort 35
(18, 20 of 22 cm) die verkocht wordt
tussen 01/10 en 31/12/2013, staat een
unieke code.
Deze code kan men ingeven op www.
warmth4ever.be en kans maken op een
reis voor 2 naar Cuba.

FlorDepot, eenvoudig groendaksysteem
van I.R.S-Btech
I.R.S-Btech verdeelt het FlorDepot-systeem voor de
plaatsing van groendaken. Deze FlorDepot pakketten
kunnen aangewend worden voor daken met een helling tussen 1 en 15°.
Het extensieve groendaksysteem van FlorDepot is eenvoudig te realiseren en voordelig: 70% begroening
na 1 jaar!

stap 1
vegetatiemat

stap 2
substraat

Plaatsing
50 m2
FlorDepot
in 1 uur!

stap 3
afgewerkt groendak
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Spouwplaat Grizoon (tand & groef)

Prijswijzigingen
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ISOVER – vanaf 1/1/2014:
• Multimax: - 5%
• Dampschermen: ongewijzigd
• Rest van het gamma: + 3%
URSA: + 2.5%
BOSTIK: + 2%
De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.
Meer info op www.btech.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

Grizoon is een kwalitatieve PUR spouwplaat
die rondom voorzien is van een tand- en groefsysteem. Grizoon heeft bovendien een symmetrische bekleding: beide zijden zijn voorzien
van een grijze
matte cachering.
Deze zorgt ervoor
dat Grizoon alkali(cement)
bestendig
is en dus beter bestand is tegen
GRIZOON
ATG13/H707 met ATG-keuring
de inwerking van cement op
de plaat.

Verlofregeling
I.R.S-Btech, vestiging Puurs zal gesloten zijn op donderdag 19 december
en vrijdag 20 december 2013 wegens inventaris. We nemen vakantie
van maandag 23 december 2013 tem. vrijdag 3 januari 2014. I.R.S-Btech,
vestiging Puurs is opnieuw open vanaf maandag 6 januari 2014.

PRIJ
DALI SNG

NIEUWS : prijsdaling Resistit E SK

RESISTIT E SK is een zelfklevende
afdichtingsbaan in gewapende
EPDM-rubber met een totale dikte
van 1,6 mm en beschikbaar op
20 lm, en in diverse breedtes.

KIO-putdeksels - met rechte kader
Innovatieve putdeksels uit een speciaal composietmateriaal die naast ecologisch, roestbestendig, onderhoudsvrij en laag in gewicht ook geluidsremmend en
personaliseerbaar zijn.

Centylon-Frankolon is een innovatieve vloeibare waterdichting voor dak, terras, vloer, kelder, detaillering en
aansluitingen.

Tradex vormt het ideale alternatief voor lood en zink.
Tradex wordt toegepast in
alle bouwdetails waar een
waterdichte barrière noodzakelijk is.

Dit golvende EPDMmembraan is zelfklevend over de volledige
breedte. Tradex Wave
laat zich goed op dakpannen met een hoger profiel uitleggen.

GEEN VLAM OP HET DAK!
Maxon EPDM-rubber wordt gebruikt als dakafdichting van daken. Het heeft een
levensduur van vijftig jaar en meer.

Zelfklevend aluminium
dampscherm.

Wenst u meer informatie of bezoek van
een vertegenwoordiger?
Neem vandaag nog contact op
met I.R.S-Btech.
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Samen met Frederik Van Lierde,
onze IRONMAN, 2014 tegemoet
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