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I.R.S-Btech producten vormen
de ecologische bouwstenen van morgen
De bebouwde omgeving waarin we wonen en werken moet voldoen aan
onze hoge kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen die we stellen voor, tijdens en
na het bouwproces. We gaan op zoek naar economische, sociale en ecologische innovaties die ons helpen duurzame woningen te bouwen. I.R.SBtech promoot het gebruik van milieuvriendelijke materialen, zowel in
ruwbouw 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 ...
I.R.S-Btech biedt verschillende oplossingen om ecologisch en duurzaam
te bouwen:
• materialen op basis van milieuvriendelijke grondstoffen (Actis, Siniat,…)
• materialen uit gerecycleerd materiaal (Regupol, Actis,…)
• energie- en waterbesparende oplossingen (isolatie, groendaken)
• innovatieve processen met een zo klein mogelijke ‘ecologische voetafdruk’ (Maxon, KIO,…)
• beter gebruik van energie door beter te isoleren en luchtdicht te bouwen (Aludex, Alutrix, Flammex)
• …
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I.R.S-Btech cares for nature
I.R.S-Btech verdeelt en promoot ecologische materialen en duurzame
oplossingen voor energiezuinig en efficiënt bouwen, met een toekomstgerichte visie en met respect voor de natuur en elkaar.
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ACTIES VAN DE MAAND

IN DE KIJKER

Acties van
de maand
01/08 - 30/09/2013: Anrin Self-geulen
19/08 – 27/09/2013: Isover Isoconfort 32
01/09 – 31/10/2013: Centylon
01/09 – 31/10/2013: Lewis®
zwaluwstaartplaten

ANRIN Self 100

ACTIE

Geniet nog tot eind september 2013
van de actieprijs op Anrin Self-geulen in
polyesterbeton. De actie is enkel geldig
bij afname van een vol pallet SELF100
met verzinkt sleufrooster.

ACTIE

Suspente Integra2
maakt van dakisolatie
in meerdere lagen
kinderspel
Met de nieuwe Suspente Integra2 maakt
ISOVER komaf met de extra houten
structuur die tussen gordingen moet
uitgetimmerd worden om dikkere isolatiepakketten in 2 lagen aan te brengen.
Suspente Integra2 zijn composiet ophangstangen met een metalen pin en met aan het uiteinde een rondelle en een afsluitdop.
Zowel de isolatielaag als het luchtdichtingsmembraan kunnen
gemakkelijk aangebracht worden, door ze eenvoudig over deze
ophangstangen te spiezen.

ISOVER Isoconfort 32
19/08 – 27/09/2013
5% extra korting op alle diktes ISOVER
Isoconfort 32 (6.300 x 1.200 mm).

De Suspente Integra2 -ophangstangen zijn combineerbaar met
alles soorten dakisolatie van ISOVER: Isoconfort 32 of 35 en
Comfortpanel 32. Ze bestaan in 2 afmetingen 12/16 of 16/20.

CENTYLON

ACTIE

01/09 – 31/10/2013
Bij elke bestelling van 10 Centylon BluePac van 1 kg ontvangt u 2 BluePac van
1 kg GRATIS, bij aankoop van 5 stuks
van 2,5 kg 1 BluePac van 2,5 kg GRATIS.

LEWIS
zwaluwstaartplaten
01/09 – 31/10/2013
Extra
korting
van 10%.

ACTIE

Vloeibare waterdichting voor dak,
terras, kelder,
detaillering en
aansluitingen

NIEUWS

Recticel
Recticel Powerwall® buitengevelisolatie
is nu ook beschikbaar met een dikte
van 90 mm.

Easy-form
Easy-form is vanaf nu beschikbaar in
200 mm & 300 mm. Easy-Form met afmetingen 250 mm & 450 mm zijn enkel
nog beschikbaar tot einde voorraad.

Vaste afhaaldag
Foamglas
Bestellingen kunnen
tot dinsdag 12u doorgegeven worden aan
de dienst verkoop en
zijn beschikbaar vanaf
donderdag en dus ten
laatste leverbaar vrijdag.

PRODUCT VAN DE MAAND

PrégyWAB geeft
vocht en schimmel
geen kans
PrégyWAB is de eerste uitmuntende gipsplaat in de Benelux, en uitermate geschikt
als ondergrond voor tegelwerk of ruimtes met een extreem hoge luchtvochtigheid.
Ontworpen als hét alternatief
op de traditionele cementgebonden platen, biedt PrégyWAB u vele voordelen, zowel in de woning- als utiliteitsbouw.
PrégyWAB is de ideale plaat voor ruimtes met een lage tot hoge
blootstelling aan luchtvochtigheid, zoals badkamers en natte
ruimtes in de woningbouw, daarnaast is dit de meest geschikte
oplossing voor buitenplafonds en zwembaden.
U kan de plaat direct
betegelen of verven,
met toepassing van
een sealer.

Regupol 9007
Ontkoppeling van gebouwen per
pallet verkrijgbaar aan uitzonderlijke prijzen
De Regupol® 9007-strips koppelen de
muren los van vloeren en/of gewelven,
waardoor ﬂankerend geluid wordt onderdrukt. Dankzij
Regupol®
kan elk gebouw
geïsoleerd worden om rol- en
loopgeluiden in
te dijken.
Akoestische strips worden versneden
met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst
worden. Regupol® is vervaardigd uit gerecycleerde rubbergranulaten, gebonden door hoogwaardig polyurethaan.
Regupol® heeft een zeer lange levensduur, is volledig recycleerbaar en is zeer
goed bestand tegen vocht.
I.R.S-Btech nv is exclusief verdeler van
Regupol®.
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PROMO
NAJAAR 2013

GRATIS

1 doos speciale PrégyWAB
schroeven (1.000 stuks)
vanaf 2/9 tot en met
31/10/2013

KOOP NU 20
PRÉGYWAB PLATEN
EN KRIJG EEN DOOS
SPECIALE PRÉGYWAB
SNELBOUWSCHROEVEN
Actieperiode: bij aankoop vanaf 2/9 tot en met 31/10/2013 bij uw dealer
Meer weten over PrégyWAB en haar vele kwaliteiten?
Download meer info via www.siniat.be of vraag een staal,
brochure en technische informatie aan via info@siniat.be.
www.siniat.be
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