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  Colruyt Group gelooft in de toekomst. In economisch 
moeilijke tijden blijft de groep investeren in zijn groei 
en zo ook werkgelegenheid creëren. De gloednieuwe 
kantoren en bijhorend distributiecentrum in Mechelen 
zijn daar het mooiste bewijs van. Die leveren binnenkort 
670 banen op. Bouwbedrijf A C H Bouw staat in voor 
de realisatie, Deschacht draagt bij met een gedetailleerd 
rioleringsplan en riolerings-, isolatie- en dakmaterialen. 

Spar Retail hergroepeert zijn diensten en centraliseert in Mechelen 

de vestigingen van Heist-op-den-Berg en Ternat. Colruyt Group, waar 

Spar deel van uitmaakt, investeert maar liefst 50 miljoen euro voor de 

realisatie van 6.000 m² kantoorruimte en 50.000 m² opslagruimte. Er 

komen ook 90 loskades in de industriezone van Mechelen Zuid zodat het 

transport een snelle aansluiting op de E19 heeft. Een project van 

formaat. A C H Bouw uit Antwerpen staat in voor de bouwwerken en 

sprak Deschacht aan voor een rioleringsplan en diverse materialen. 

Danny Luyckx, bouwkundig ingenieur bij A C H  Bouw: “Deschacht 

levert een waardevolle bijdrage aan dit project. Niet alleen hun 

kwalitatieve materialen, maar ook het feit dat ze een gedetailleerd 

rioleringsplan uitwerkten maakt hen onmisbaar.”

Kingspan spouwmuurisolatie

De keuze voor Kingspan Insulation als spouwmuurisolatie werd bepaald 

door de uitstekende isolatiewaarden in combinatie met de competitieve 

prijs. Danny Luyckx: “De Kingspan Therma TW50 spouwplaat is 

een PIR-isolatieplaat met een lambdawaarde van 0,023  W/m.K. Qua 

milieuvriendelijkheid zit Kingspan goed, dat is uiteraard een stevig 

pluspunt.” In totaal werden zo’n 1200 m² isolatieplaten besteld.

www.deschacht.eu

AANDACHT

Daar draait alles rond. Geven wij voldoende 
aandacht aan de juiste zaken? Praten we genoeg 
met elkaar? Wij, bij Deschacht, werken daar 
hard aan, maar… alles kan beter. In de komende 
maanden maken we er alvast een extra werkpunt 
van. Nog meer dan anders gaan we ons focussen 
op u, onze klant. We gaan u informeren over ons 
aanbod, we gaan u bevragen over uw productkeuze. 
De beste prospectie gebeurt immers bij bestaande 
klanten. En met het totaalaanbod in onze 3 
divisies kan het haast niet anders dan dat er ook 
nog andere producten u van dienst kunnen zijn. 
Ongeacht de sector waarin u actief bent, de omvang 
van uw bedrijf, de regio waar u gevestigd bent, wij 
moeten ons kunnen onderscheiden. Hoe? Door 
onze enthousiaste medewerkers, technisch advies, 
de nabijheid van onze filialen, de stipte leveringen, 
het aanbod als one-stop shop, de ruime voorraden, 
de uitstekende service enz.

AANDACHT AANDACHT
Op 30 april was ons filiaal in Geel precies 9 
maanden open en dat hebben we gevierd, samen 
met vele klanten uit de regio, onze medewerkers 
en onze leveranciers. 750 genodigden luisterden 
aandachtig naar de openingsspeech van Bart De 
Wever. In zijn gekende stijl, met humor gebracht 
maar ook to the point over ondernemerschap in 
België. Daarna hebben we gevierd tot in de vroege 
uurtjes want ook dat moet kunnen en ook daarin 
onderscheiden we ons graag.

Veel leesplezier

Jo Verfaellie 
Gedelegeerd bestuurder

Deschacht stond in voor het complete rioleringsplan en leverde 

diverse riolerings- en isolatiematerialen. 
 Lees verder op p2 >

Deschacht Geel zet feestneus op
Lees meer op blz 4
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Voor de aanleg van het rioleringsstelsel leverde Deschacht diverse 

pvc- en pp-materialen. 

Kelder waterdicht dankzij 
Supergum+ roofing

Voor het waterdicht maken van de kelder viel 

de keuze op Supergum+. Dit roofingproduct 

uit het private-labelgamma van Deschacht 

(ATG-keuring in aanvraag) doet normaal 

gezien dienst als bovenlaag voor het waterdicht 

maken van platte daken. Aangezien het 

materiaal zich perfect leent om alle vormen 

van vochtinsijpeling tegen te gaan, werd het 

in dit geval gebruikt om de kelder waterdicht 

te maken. Supergum+ is een dakmembraan 

geproduceerd op basis van APP gemodificeerd 

bitumen (plastomeren). 

Het membraan bezit een wapening van 

composiet polyester-glasvlies met een gewicht 

van 200 gr/m². De bovenzijde is afgewerkt met 

een zwart mineraal, de onderzijde is voorzien 

van een wegbrandbare polyethyleenfolie. De 

roofing werd vastgebrand aan de betonnen 

kelderwanden.

Rioleringsplan en bijhorende 
materialen

Ook voor het rioleringsplan en de materialen 

werd op Deschacht gerekend. Onderaannemer 

Hens nv werkt bijna dagelijks met onze 

materialen en kent de meerwaarde van onze 

studiedienst. Bert Steurs, inkoper bij Hens: 

“Wij stonden in onderaanneming voor 

A C H Bouw in voor de aanleg van de riolering 

en wegenis van zowel het kantoor als het 

distributiecentrum. Hiervoor lieten we een 

gedetailleerd rioleringsplan uittekenen. 

De ondersteuning van de studiedienst van 

Deschacht is heel waardevol, ze zijn bijzonder 

proactief in voorstellen naar de bouwheer om 

problemen op te lossen. Na het studieplan 

volgde een bestelling van diverse pvc- en pp-

materialen, en een IT plus® Controlbox. Voor 

de verharding aan de kantoorzone werden ook 

Trudidal-grasdallen geleverd.” De opening van 

het centrum is nog voor 2014 en hiermee wordt 

Colruyt Group meteen een van de grootste 

werkgevers van Mechelen.

Meer info over onze producten?  
Surf naar www.deschacht.eu

De muren werden geïsoleerd met Kingspan Therma TW50 spouwplaten. 

Demodagen bij Deschacht
  Bij Deschacht streven we naar een kwalitatief en ruim aanbod. Daarenboven 

geven we graag de nodige ondersteuning voor een correct gebruik van onze 
materialen. Daarom nodigen we u uit in een van onze vestigingen op onze demodagen. De demo’s vinden telkens 

plaats in de voormiddag van 8 uur tot 12 uur. De demo’s zijn gratis en u hoeft niet in te schrijven. 

“Supergum+ roofing werd  
voor dit project gebruikt  

om de kelderwanden waterdicht  
te maken.”

GRATIS DEMODAGEN
INSCHRIJVEN NIET NODIG 

OOSTAKKER
• Maandag 26 mei: Griffon
• Maandag 2 juni: Velux
• Woensdag 11 juni: Borgh

AARTSELAAR
• Dinsdag 3 juni: Velux

ZEDELGEM
• Dinsdag 10 juni: Velux
• Donderdag 19 juni: Poujoulat

GEEL
• Woensdag 28 mei: Poujoulat
• Vrijdag 6 juni: Griffon
• Dinsdag 17 juni: Velux

HOOGSTRATEN
• Woensdag 28 mei: Deceuninck
• Dinsdag 3 juni: DL-Chemicals 

(Parasilico)
• Vrijdag 13 juni: Griffon
• Dinsdag 24 juni: Velux
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Parkhotel Kortrijk krijgt Villatop DUO Xtra roofing van Deschacht
  De plannen dateren uit 2007, maar het is er nu eindelijk van gekomen. 

Het Parkhotel in Kortrijk werd stevig uitgebreid met onder meer een 
wellnesscenter en 37 luxesuites. Bestaande gebouwen zijn deels afgebroken 
en volledig verbouwd tot een nieuw gedeelte van het hotel. Chris Dermaut 
mocht alle dakwerken voor zijn rekening nemen, Deschacht leverde hiervoor 
Villatop DUO Xtra Bourgogne roofing. 

De verbouwingen aan het Parkhotel zijn niet 

van de poes. Het immense project maakt van 

het 3500 vierkante meter grote Parkhotel, 

met ingang aan het Stationsplein, een exclu-

sief designhotel. Hiervoor werden panden 

aan het Conservatoriumplein, achteraan het 

hotel, aangekocht. Daar komt een wellness-

center en 37 luxesuites, die variëren van 41 

tot 80 vierkante meter groot. De betonstruc-

tuur van de bestaande gebouwen is behou-

den, maar de gevel verdwijnt wat het uitzicht 

van het Conservatoriumplein fors verandert. 

Achter het wellnesscenter komt onder meer 

een binnenzwembad van 15 meter, dat uit-

mondt in de binnentuin in het midden van de 

site. Een glazen galerij verbindt het bestaande 

Parkhotel en het nieuwe gedeelte. Met de 37 

luxesuites erbij beschikt het Parkhotel voort-

aan over maar liefst 135 kamers. Het ontwerp 

is van de hand van architectenbureau Adins 

- Van Looveren, Chris Dermaut stond in 

voor de dakwerken. Laatstgenoemde werkt al 

jaren samen met Deschacht en sprak ons dit 

keer aan voor de levering van Villatop DUO 

Xtra roofing. 

Villatop DUO Xtra, duurzaam 
en esthetisch

Chris Dermaut: “Villatop DUO Xtra is een 

duurzaam dakdichtingssysteem dat kwali-

tatief zeer goed scoort vanwege zijn 4,2 mm 

dikte. Het is een materiaal waar ik bijzonder 

graag mee werk. Voor dit project hebben we 

in totaal 2000 m² Villatop DUO Xtra roofing 

geplaatst. De keuze voor de kleur bourgogne 

werd gemaakt uit esthetische overweging.” 

Villatop DUO Xtra 4.2 mm met leislag is een 

waterdichtingsmembraan uit een compo-

siet wapening van polyester en glasvlies. De 

bovencoating bestaat uit een APOA gemodi-

ficeerde bitumen, de onderzijde uit een SBS 

elastomeer gemodificeerde ondercoating. Het 

membraan kan gebruikt worden als toplaag 

voor eenlaagse opbouwen. Naast bourgogne 

is het ook verkrijgbaar in de kleuren dolo-

miet, antraciet en talk. 

Langdurige samenwerking

Zaakvoerder Chris Dermaut: “Zelf heb ik 

ruim 18 jaar ervaring in dakwerken. Mijn be-

drijf is gespecialiseerd in platte daken en we 

gebruiken enkel de beste materialen. Ik werk 

al jaren samen met Deschacht en ben altijd 

heel tevreden geweest over hun producten en 

service. Bovendien spelen hun snelle leverin-

gen enorm in hun voordeel.” Ook dit keer is 

Chris Dermaut enthousiast over de geleverde 

materialen. “De plaatsing van de roofing is 

vlot verlopen, onze klant is bijzonder tevre-

den. Meer kunnen we ons niet wensen.”

De nieuwe gezichten bij Deschacht
Deze nieuwe medewerkers versterkten onlangs het Deschacht-team. Ze staan met veel enthousiasme klaar om samen te werken!

Tom Lauryssens – Commercieel 
Medewerker Hoogstraten Ben Van Den Plas – Chauffeur 

Hoogstraten
Joffrey Meyus - Commercieel 

Afgevaardigde Zedelgem

Mikael Janssens - Commercieel 
Afgevaardigde HoogstratenNick Van Coppenolle - Commercieel Medewerker Hamme

Tijs Demasure - Commercieel 
Medewerker Oostakker Wesley Kerkhove - Commercieel 

Medewerker Tielt

Meer weten over Villatop DUO Xtra? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie 
via carl.jansen@deschacht.eu of 
0499 513 344

Dakwerken Chris Dermaut
• Specialisatie: platte daken

• Locatie: Kortrijk

• Aantal medewerkers: 8

• Klanten: residentieel en industrieel

• Actieradius: binnen een straal van 1,5 
uur

Villatop DUO Xtra 4.2 mm 
leislag 
• Excellente thermische eigenschappen in 

koude buig- en afdruiptemperatuur.
• Perfecte naadverbinding.
• Multifunctionele aanwending voor 

nieuwbouw en/of renovatie daken.
• Performante coatings die een zeer snelle 

verwerking van het membraan toelaten.
• De bovencoating is hard en zeer 

beloopbaar.
• Ingewalste leislagafwerking.
• Stabiele en vrijwel krimploze drager.
• Standaard B Roof T1, norm ENV-1187
• ATG- gecertificeerd:ATG 12/2894

Didier Van Moorleghem (Commercieel Afgevaardigde Deschacht)  

en Chris Dermaut (Dakwerken Chris Dermaut)

In totaal plaatste Dakwerken 
Chris Dermaut maar liefst  
2000 m² Villatop DUO Xtra. 

Het Kortrijkse Parkhotel wordt 
uitgebreid met onder meer een 
wellnesscenter en 37 luxesuites.

“De keuze voor Villatop DUO 
Xtra Bourgogne werd gemaakt uit 

esthetische overweging.”

www.deschacht.eu
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URSACOUSTIC optimaliseert akoestiek voor nieuwe 
Campus Spoor Noord 

  Tegen 2015 krijgt Artesis Hogeschool Antwerpen er een nieuwe campus 
bij. Die zal plaats bieden aan zo’n 3000 studenten uit professionele 
bacheloropleidingen. Jansen Finishings plaatste alle  scheidingswanden en 
koos hierbij voor de troeven van akoestische isolatie URSACOUSTIC (het 
vroegere URSA® 34), geleverd door Deschacht. 

De nieuwe campus van Artesis Hogeschool 

Antwerpen is gesitueerd op de uiterste kop 

van het park, tegen de Leien aan. Poponcini 

& Lootens en Jaspers-Eyers & partners 

architecten stonden in voor het ontwerp, 

de aannemingswerken zijn in handen van 

Interbuild-Willemen. Het wordt een campus 

van formaat met een bouwvolume van maar 

liefst 30.000 m². De nieuwbouw is rond een 

centrale groene patio gebouwd, en omvat 

een hoofdbouw aan de Noorderplaats, een 

langgerekte laagbouw aan de Noorderlaan, 

auditoria en een helling naar de ruime on-

dergrondse parking. Een project van om en 

bij de 64 miljoen euro. Jansen Finishings 

uit Meeuwen-Guitrode is gespecialiseerd 

in totaalprojecten voor binnenafwerking. 

Voor de akoestische scheidingswanden 

werd gekozen voor URSACOUSTIC van 

Deschacht. Projectleider Marnix Nuyten: 

“URSACOUSTIC heeft precies die troeven 

die noodzakelijk zijn voor dit soort lokalen. 

In totaal gaat het om een bestelling van maar 

liefst 12.000 m² akoestische wanden.”

Thermisch, akoestisch en 
brandwerend

URSACOUSTIC is een universele, halfzachte 

glaswolplaat bekleed met een geel glasvlies en 

dient voor thermische, akoestische en brand-

werende isolatie van lichte scheidingswan-

den, houtskeletbouw en spouwmuren. Het is 

een gebruiksvriendelijk materiaal, soepel en 

buigzaam, dat zich makkelijk laat versnijden 

en snel te plaatsen is. Bovendien zorgt het 

hoog geluidsabsorptievermogen voor uitste-

kende akoestische prestaties van lichte schei-

dingswanden. 

Vlot leveringssysteem

Jansen Finishings is het grootste afwerkings-

bedrijf van Vlaanderen. Een speler van 

formaat dus. De samenwerking met Deschacht 

verloopt bijzonder efficiënt. Marnix Nuyten: 

“Gezien de grootte van het order, levert 

Deschacht de materialen op afroep. Ze staan 

klaar op het moment dat we hen nodig hebben. 

Er zijn geen noemenswaardige problemen 

opgetreden, noch wat de leveringen betreft, 

noch wat de materialen aangaat. We zijn 

uiterst tevreden over hun totaalservice.”

Meer weten over URSACOUSTIC? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie 
via carl.jansen@deschacht.eu of 
0499 513 344

Leon Doumen, werfconducteur bij Jansen Finishings.

Jansen Finishings in een 
notendop
• Specialiteit: complete binnenafwerking

• Locatie: Meeuwen-Guitrode

• Werknemers: 450

• Klanten: privé en openbare besturen

De nieuwe campus beslaat een bouw-
volume van om en bij de 30.000 m².

URSACOUSTIC is een universele, 
halfzachte glaswolplaat met een bijzonder 
hoog geluidsabsorptievermogen.

Deschacht Geel zet feestneus op
Op 30 april vierde Deschacht Geel feest. Het filiaal opende vorig jaar in augustus de deuren en mag sindsdien rekenen 
op een steeds groeiende clientèle. De oude Alcatel-site heeft haar verleden voorgoed achter zich gelaten om plaats te 
maken voor een succesvol Deschacht-filiaal. Als bedanking waren klanten en leveranciers uitgenodigd om samen met 
ons te komen vieren.  

“URSACOUSTIC heeft een 
hoog geluidsabsorptievermogen 

waardoor uitstekende 
akoestische prestaties van lichte 

scheidingswanden worden 
verkregen.”
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Gevels met open voegen zijn in. Het geeft uw 

gebouw een hedendaagse, lichte look die in 

het oog springt. Een optimale bescherming 

van de isolatie en structuur is weliswaar 

noodzakelijk om de duurzaamheid te 

garanderen. De impact van wisselende, 

soms barre weersomstandigheden en 

UV-stralen is niet te onderschatten. Om 

hieraan tegemoet te komen heeft Deschacht 

een nieuw topproduct aan zijn private-

labelgamma toegevoegd: Superfaçade. Een 

waterdichte, dampdoorlatende wandfolie 

speciaal ontworpen voor gevels met open 

voegen. Die ondersteunt de levensduur van 

de gebouwstructuur en optimaliseert de 

isolatiewaarde. 

Unieke bescherming voor 
gevels met open voegen

Superfaçade is een tweelagige folie uit niet-

geweven polyester en met een polymeer 

bedekking. De dubbel geïntegreerde kleef-

strook garandeert een optimale verkleving 

van de overlappingen. Zijn uv-bestendigheid 

maakt van Superfaçade een onmisbare folie 

geschikt voor gevels met open voegen tot 

50 mm en een verhouding voeg-bekleding 

tot 40 procent en voor tijdelijk open 

gevels van gemene muren. Tegelijk zorgt 

het voor een perfecte bescherming van de 

warmte-isolatie. De folie is geschikt voor 

gevelbekleding in hout, metaal, steen en 

andere materialen en laat zich snel en 

eenvoudig plaatsen. Superfaçade voldoet 

ook aan de hoge Europese bouwnormen. 

PVC-TOEZICHT-
PUTTEN OP MAAT

   Collinet Assainissement s.a, zusterbedrijf van Deschacht biedt sinds 
kort pvc-putten op maat aan. Meer nog, ze produceren die manueel op de 
site in Herstal. Maatwerk van de bovenste plank. 

Collinet is actief in de bouwsector, 

civiele techniek en wegenwerken. 

Naast exclusief verdeler van de Duitse 

FASERFIX ® en RECYFIX ® afvoergeulen, 

fabriceren ze afscheiders, toezichtkamers, 

tanks, pompstations en inox goten. 

Verder omvat hun rioleringsgamma ook 

buizen en hulpstukken in pvc – pp – pe, 

toezichtputten, infiltratiesystemen voor 

de opvang van regenwater, gietijzeren 

wegenisdeksels enz. Recent zijn ze van start 

gegaan met de productie van pvc-putten op 

maat. Dat biedt heel wat voordelen. Hoogte, 

diameter, posities van aansluitingen, wel of 

geen ophoogkraag … Alles is mogelijk met 

deze nieuwe toezichtputten. 

Expresslevering

De maatwerk pvc-putten vormen een grote 

meerwaarde. Waar er tijdens riolerings-

werken vooraf al moet worden rekening 

gehouden met de bestaande afmetingen 

van de toezichtput, is nu het omgekeerde 

waar. De pvc-putten zijn aangepast aan de 

geplaatste materialen en sluiten er perfect 

op aan. Dat werkt een stuk efficiënter en 

eenvoudiger. Om op elk moment paraat 

te staan, werd speciaal een camionette 

aangekocht voor het leveren van de pvc-

putten bij het gewenste Deschacht-filiaal. 

Zo is de klant steeds zeker van een just-

in-time-levering. Niet te versmaden op een 

werf. En last but not least, de pvc-putten 

zijn BENOR-gekeurd en dus geschikt voor 

openbare aanbestedingen. 

Meer weten? 
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer van 
Deschacht:  filip.ausloos@deschacht.eu of 
0475 847 633

Meer weten? Contacteer onze divisie Dak, 
Gevel & Isolatie via carl.jansen@deschacht.eu 
of 0499 513 344

SUPERFAÇADE 
De waterdichte, 

dampdoorlatende wandfolie

De productie van pvc-
putten in Herstal verloopt 
vlot, de bestellingen nog 
vlotter. 

De toezichtputten zijn volledig op maat 
gemaakt. Hoogte, diameter, posities van 
aansluitingen, wel of geen ophoogkraag …  
Alles is mogelijk.

Pvc-putten van Collinet: 
troeven op een rijtje
• Verkrijgbaar in standaardformaat of 

op maat 

• Zeer snel leverbaar  

• 100 % waterdicht 

• Alle putten zijn getest in de werkplaats 

• Elk stuk heeft het BENOR-certificaat 
NBN 13598-1

• De toezichtkamers zijn geschikt voor 
alle rioleringswerken in pvc – pp – pe

• In- en uitgangen zijn ingesteld en 
gemoft

• Licht en eenvoudig te implementeren

• Snelle plaatsing verzekerd

• Geen zware fundering nodig 

Technische 
karakteristieken 

• Brandgedrag: normaal 
ontvlambaar E volgens EN 
13501-1

• Treksterkte: Ong. 350 (± 40N) / 
280 (± 35N) N/5 cm

• Waterdichtheid: Waterdicht W1, 
(EN 1928)

• Waterdampdoorlatendheid: 3000 
g/m²/24h

• Sd -waarde: ong. 0.02 m

• Temperatuurweerstand: -40 °C 
tot +80 °C

• Gewicht: ong. 220g/m² (± 10%)

• Rolgewicht: ong. 15,75kg

• Rollengte: 50m

• Rolbreedte: 1,5m

• Uv-bestendig: > 12 maand

NIEUW NIEUW

www.deschacht.eu
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1500 meter gresbuizen klaar voor plaatsing. 

De afvoer van huishoudelijk afvalwater van 

sommige huizen was nog niet aangesloten op het 

rioleringsstelsel.

“De buizen komen in hellingen te liggen en 
het afvalwater stroomt sneller door de buizen 
wat voor een grotere slijtage zorgt. Voor dit 
project is de duurzaamheid van gresbuizen 

dus noodzakelijk.”

Ready, set, go!
  Deschacht-medewerkers tonen zich graag van hun sterkste kant. Ook als 

het op sportevenementen aankomt. Ekiden Gent, Havenloop Gent, Antwerp 
10 Miles … Veel tijd om op adem te komen is er niet!

Op 22 maart vond langs de Watersportbaan 

Sfinx Ekiden Gent plaats. Deze aflossings-

marathon vindt zijn oorsprong in Japan en 

wordt gelopen door teams van zes deelnemers 

die afwisselend een verschillende afstand 

van 5 tot 10 km lopen. Samen leggen ze 

in totaal 42,195 km af. Twee teams van 

Deschacht namen deel. Team 1 haalde de 

meet op 03:37:28 (plaats 73), team 2 deed dat 

in 03:49:24 (plaats 118). Dit jaar was Sfinx 

Ekiden Gent aan zijn vijfde editie toe en het 

aantal deelnemers is nog steeds groeiende.

Gent of Antwerpen? 
Op 27 april splitsten onze loopteams zich 

op. Eén bleef in Gent hangen voor de 

allereerste Havenloop Gent, het andere 

team trok naar Antwerpen voor de 10 Miles. 

De loopwedstrijd in de Gentse haven staat 

open voor geoefende lopers en aspiranten, 

in familie- of bedrijfsverband. Bedoeling is 

om de haven zo van binnenuit te beleven. 

De DVV Antwerp Ten Miles is een jaarlijkse 

loopwedstrijd en een absolute must-do voor 

elke sportieveling. Het prachtige 16 km 

tellende parcours ging dit jaar voor de 29ste 

keer doorheen Antwerpen.

Colas verkiest de troeven van gresbuizen Collinet 
Rioleringsstelsel in Mont-sur-Marchienne compleet vernieuwd

  De rue de l’Industrie in Mont-sur-Marchienne staat in de steigers. Reden? Het oude rioleringssysteem 
wordt vervangen waarbij meteen ook de nog niet aangesloten woningen een aansluiting krijgen. Geen 
sinecure, gezien de rotsachtige ondergrond. Collinet Assainissement (Herstal) leverde via Plastics 
Wauters (Marcinelle) zo’n 1500 meter gresbuizen en alle BENOR-gekeurde toebehoren. Een order van 
formaat. 

Colas Belgium is via dochterbedrijven Jouret en Enrovia 

actief in de Waalse wegenbouw, zowel voor openbare als 

private wegenprojecten. Het project in de rue de l’Industrie 

in Mont-sur-Marchienne vormt een aanzienlijke uitdaging 

gezien de steile hellingen met rotsachtige ondergrond. Colas 

contacteerde Collinet voor de levering van maar liefst 1461 

meter gresbuizen Ø 150 en BENOR-gekeurde accessoires 

zoals ellebogen en T-bochten. 

Dany De Brabander, werfleider: “De opdrachtgever eiste 

het gebruik van gresbuizen en via diverse offerteaanvragen 

zijn we bij Collinet terecht gekomen. Het was onze eerste 

samenwerking en we zijn bijzonder tevreden over hun 

producten en de bijhorende service.”

Riolering en straat vernieuwd

Gresbuizen zijn gemaakt van een oeroud keramisch 

materiaal bestand tegen warm en agressief afvalwater. Het 

is een hoogwaardig product met een gegarandeerd lange 

levensduur. Uiterst geschikt voor rioleringswerken. In de rue 

de l’Industrie wordt het complete rioleringsstelsel vernieuwd, 

een nieuwe collector geplaatst en een volledige renovatie van 

de straat en trottoirs. Dany De Brabander: “De afvoer van 

huishoudelijk afvalwater van sommige huizen was nog niet 

aangesloten op het rioleringsstelsel. Daarvoor hebben we een 

aansluitingsstuk in beton DN500 voor de collector besteld en 

bijhorende gresbuizen in DN150.” 

Intensieve arbeid

De tevredenheid over de gebruikte materialen is groot. 

“Gresbuizen zijn geen gemakkelijk materiaal om mee te werken. 

Het vraagt grote inspanningen van de arbeiders om de buizen 

te versleuren en plaatsen, met het risico dat ze kunnen breken. 

Toch slagen onze mensen er steeds in om de producten goed 

te gebruiken. De keuze voor gres is absoluut te motiveren, de 

duurzaamheid is immers meer gegarandeerd dan bijvoorbeeld 

bij pvc en beton.” Voor dit project noodzakelijk aangezien de 

buizen in hellingen worden gebruikt. De snelheid waarmee 

het afvalwater door de buizen stroomt is groter, wat voor een 

grotere slijtage zorgt. Gresbuizen zijn in dit geval dus het 

meest aangewezen materiaal. Ook over de samenwerking met 

Collinet weet Dany De Brabander niets dan goeds: “Ze leveren 

een bijzonder goede service, de contacten verlopen vlot en 

aangenaam, de leveringen zijn stipt en hun hoogwaardige 

materialen zijn BENOR-gecertificeerd.”

Meer informatie?  
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via  
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633
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Pe-folie van Deschacht als dampscherm onder 
isolatie

  Mutec bvba uit Waregem is gespecialiseerd in het isoleren en afdichten van 
residentiële en industriële platte daken. Dankzij hun jarenlange ervaring zijn 
ze vandaag een referentie in Vlaanderen. Sinds 2013 bestelt het bedrijf pe-folie 
bij Deschacht. Die wordt gebruikt als dampscherm onder de isolatie. 

Mutec isoleert en dicht platte daken voorna-

melijk af met eenlaagse kunststofmembranen 

zoals pvc, tpo en epdm. In de plaatsing van 

tpo-membranen is het bedrijf zelfs marktleider. 

Ook de tweelaagse bitumineuze dakafdichting 

kent geen geheimen voor hen. De verschillende 

plaatsingstechnieken zoals geballaste syste-

men, en mechanisch bevestigde en verkleefde 

dakopbouwen behoren tot hun uitvoeringsrefe-

renties. Dat zowel voor nieuwbouw als renova-

tie op residentiële en industriële platte daken. 

Sinds januari 2013 maakt Mutec deel uit van 

de Willy Naessens Group. Willy Naessens nam 

een meerderheidsparticipatie in de firma om zo 

met hun afdeling industriebouw ook wind- en 

waterdichte gebouwen in eigen uitvoering te 

kunnen realiseren. 

Dampscherm voorkomt condens

Vincent De Meyer, bedrijfsleider van Mutec: “In 

het verleden heeft Mutec daken van gebouwen 

van Deschacht afgedicht. Zo hebben we hen 

leren kennen en zijn we hun materialen begin-

nen bestellen. Hun correcte manier van hande-

len heeft ons meteen overtuigd.” Mutec neemt 

pe-folie in grote hoeveelheden af bij Deschacht. 

“We gebruiken de pe-folie als dampscherm 

onder isolatie. Die zorgt ervoor dat de lucht-

vochtigheid wordt tegengehouden zodat geen 

condens in de isolatie ontstaat. Pe-folie is de 

laagste klasse van dampschermen en wordt on-

der meer gebruikt voor het isoleren van indus-

triële loodsen. De folie wordt vlak aangeleverd 

en op een vaste rollengte wat het gebruiksge-

mak optimaliseert.” 

Correcte leverancier, stipte 
leveringen

Op jaarbasis bestelt Mutec tussen de 150.000 

en 200.000 m² pe-folie, niet niks dus. “We zijn 

bijzonder tevreden over de prijs-kwaliteitver-

houding van de folie, geen opmerkingen van 

onze kant. Deschacht is een correcte leveran-

cier die er staat op het moment dat je hem nodig 

hebt. Stipt en volgens afspraak.” Naast pe-folie 

neemt Mutec regelmatig afvoerbuizen voor 

pvc-daken af. 

Vincent De Meyer, bedrijfsleider van Mutec

De pe-folie doet dienst als dampscherm onder isolatie zodat de luchtvochtigheid 

wordt tegengehouden en er geen condens in de isolatie ontstaat.

Pe-folie is de laagste klasse van 
dampschermen en wordt onder 
meer gebruikt voor het isoleren van 
industriële loodsen. 

Deschacht geeft u het woord!
Hebt u een interessant onderwerp voor een (werf)reportage? Bent u tevreden over de samenwerking met Deschacht?  Laat het ons weten op 09 355 74 54 of 
via marketing@deschacht.eu. Wie weet zetten we uw bedrijf in de kijker in de volgende Deschacht Info!

Meer info over onze folies? 
Surf naar www.deschacht.eu of contacteer de 
divisie Folies via cathy.ruysschaert@deschacht.eu 
of 09 353 95 08

www.deschacht.eu
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Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11  
F +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77 
F +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20  
F +32 (0)52 25 87 29 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg  36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@deschacht.eu

Wij staan klaar om samen te werken.
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Deschacht werft aan!

Mogen we jou binnenkort 
verwelkomen in ons team?
Surf naar onze website en 
ontdek er de openstaande 
vacatures!

Alle info op
www.deschacht.eu

Nieuwe brandweerkazerne Beveren krijgt 
isolatie van Deschacht

  Beveren is binnenkort een nieuwe brandweerkazerne rijker. Om te 
garanderen dat het hele grondgebied bij incidenten zo snel en efficiënt 
mogelijk bereikbaar is voor de brandweer, wordt momenteel aan de 
Keetberglaan in Kallo een bijkomende brandweerpost gebouwd. De 
werken zijn in handen van aannemer Dero Construct uit Zele, die op zijn 
beurt Deschacht inriep voor de levering van Kingspan Kooltherm isolatie, 
vloerisolatie, Rockwool en diverse rioleringsproducten.

Beveren telt vandaag al twee brandweer-

kazernes. Dankzij de komst van de nieuwe 

brandweerkazerne aan de Keetberglaan in 

Kallo is het hele grondgebied van Beveren 

binnenkort in een mum van tijd bereikbaar 

voor de brandweer. Essentieel als je weet 

dat enkele minuten soms het verschil 

tussen leven en dood kunnen betekenen. De 

kazerne wordt opgebouwd uit twee delen: een 

kantoorgedeelte en een technisch blok. De 

eindoplevering van het ruim 5000 m² tellende 

gebouw is voorzien voor midden 2015 waarna 

de nieuwe brandweerpost de klok rond zal 

worden bemand met beroepsbrandweerlui. 

Kingspan Kooltherm behaalt 
isolatie-eis

Hoofdprojectleider Koen Van Kerckhove 

van Dero Construct: “Onze firma werkt 

regelmatig samen met Deschacht voor 

rioleringsprojecten, maar voor mij was 

het de eerste keer en in dit geval voor 

isolatiematerialen. De keuze voor Kingspan 

Kooltherm gebeurde in functie van de 

isolatie-eis en het lastenboek. De K8 

spouwplaat behaalt een lambdawaarde van 

0,021 W/m.K, de beste waarde voor deze 

toepassing. De isolatieplaat heeft ook een 

DuBo-keurmerk, uitgegeven door het NIBE. 

Dat staat voor duurzame bouwmaterialen. 

Tegelijk is Kooltherm milieuvriendelijk. 

Een doordachte keuze dus. Koen Van 

Kerckhove: “De isolatieplaten komen tussen 

de binnenmuur en de betonnen gevelpanelen. 

Voor de onderkant werken we met een ander 

materiaal, dat een betere bescherming tegen 

opkomend vocht heeft, namelijk XPS.”

Perfecte leveringen

Dero Construct is een ervaren speler in 

de wereld van de bouw. Hun portfolio 

omvat onder meer bank- en kantoorbouw, 

utiliteitsbouw, industriebouw, renovaties, 

appartementen en projectontwikkeling. 

De samenwerking met Deschacht verliep 

zoals steeds vlot en vlekkeloos. Koen Van 

Kerckhove: “Deschacht geeft ons een sterke 

prijs in combinatie met kwaliteit en service. 

Ze leveren de gevraagde materialen op het 

beloofde moment. Dat is een gedroomde 

combinatie voor de bouwsector.” 

Meer info over Kingspan Kooltherm? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie 
via carl.jansen@deschacht.eu of 
0499 513 344

“De K8 spouwplaat behaalt  
een lambdawaarde van  

0,021 W/m.K, de beste waarde 
voor deze toepassing.”

De keuze voor Kingspan Kooltherm gebeurde in functie van de isolatie-eis en het 

lastenboek.

Het team van Dero Construct 
uit Zele

De isolatieplaten komen tussen 
de binnenmuur en de betonnen 
gevelpanelen.
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