
Knelpunten wegwerken

De grootste knelpunten op de expresweg 
bevonden zich tussen het kruispunt met de 
Koning Albert I-laan ter hoogte van Kinepolis  
tot aan het verder gelegen penitentiair com-
plex. Er werd vooraf duidelijk gesteld dat de 
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werken het verkeer zo weinig mogelijk moch-
ten hinderen, daarom werd op bepaalde plaat-
sen een tijdelijk traject aangelegd tot aan de 
definitieve oplevering, die voorzien is voor  
eind 2012. De twee kruispunten ter hoogte van 
de Koning Albert I-laan en de Legeweg zullen 
dan volledig heraangelegd zijn.

Een opdracht van formaat

De uitvoering van de werken werd toe-
vertrouwd aan de tijdelijke associatie 
Depret-Aswebo. Depret nv uit Zeebrugge 
maakt deel uit van de Artes Group en 
is actief op diverse fronten, zoals grote 
industriële en utilitaire bouwwerken, water- 
bouwwerken en burgerlijke bouwkunde. 
De roots van het bedrijf gaan terug tot in 
de 19°eeuw. 
Aswebo nv uit Drongen is het grootste 
Belgische wegenbouwbedrijf. Samen zijn 
ze verantwoordelijk voor de heraanleg 
van de twee hogervermelde kruispunten 
op de N31. Het ontwerp is van de hand 
van Arcadis Gedas en S.C.E.S. fungeert als 
studiebureau.

   Wie de laatste maanden via Brugge naar de kust gereden is, zal 
het wel gemerkt hebben : op de N31, de expresweg  ter hoogte van 
Brugge, zijn grootse wegeniswerken aan de gang. Opdrachtgever van 
de werken, de Administratie Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, 
laat deze aanpassingswerken uitvoeren om zo het doorgaand vracht-
verkeer van en naar Zeebrugge vlotter te laten verlopen en om het 
dichtslibben van de N31 op termijn te vermijden. 
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   Deschacht Plastics wil zijn klanten 
steeds zo snel mogelijk  op de hoogte 
brengen van nieuwe materialen en tech-
nieken. Daarom hebben we ook nu weer 
kort op de bal gespeeld om het gloed-
nieuwe Isofinish isolatie- en gevelafwer-
kingssysteem in detail voor te stellen.  

succesvolle infosessies 
van isofinish
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De 5 productgroepen van Deschacht 
Plastics (riolering en afvoer, 

isolatiematerialen, koper, zink en 
dakmaterialen, folies, gevel- en 

bouwspecialiteiten) beschikken elk 
over een eigen kleurencode. Aan 
het begin van de artikels in deze 

nieuwsbrief staat een gekleurd blokje, 
dat overeenstemt met de productgroep 

waarover de tekst handelt.

  RIOLERING EN AFVOER    ISOLATIEMATERIALEN
  KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN    FOLIES

   GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

“Doen jullie dat ook ?”
“Ik wist niet dat jullie dat ook in het 
assortiment hadden. Echt, doen jullie 
dat ook ?” Minstens 10 keer per dag 
horen wij deze vraag van onze klanten 
en evenveel keer verwondert ons dat. 
Wat wij vanzelfsprekend vinden, is dat 
blijkbaar niet voor iedereen. Communi-
ceren wij niet goed ? Of onvoldoende ?
Nu, het is waar, ons bedrijf  evolueert 
razendsnel en op verschillende fronten 
tegelijkertijd. We zijn al lang niet meer 
enkel de betrouwbare leverancier van 
bouwgerelateerde goederen, we zijn 
ondertussen ook een gerespecteerde 
aanbieder van totaaloplossingen. We 
worden meer en meer een specialist in 
elk van onze 5 divisies en laat dat nu 
net onze bedrijfsmissie zijn : deschacht 
plastics, de specialist in elke divisie, 
toonaangevend en onderscheidend !

Ondertussen draaien onze 5 filialen 
op volle toeren,  van West-Vlaanderen 
over Oost-Vlaanderen naar Antwerpen 
bouwen wij verder aan de as richting 
Limburg en verder. ons 6de filiaal zal 
in 2012 de deuren openen.  Gelegen in 
Geel, langs de e313 op een toplocatie.
85 gemotiveerde medewerkers staan 
ondertussen dagelijks tot jullie be-
schikking,  met kennis van zaken en 
een hart voor ons bedrijf. In deze 
nieuwsbrief stellen we een aantal van 
hen aan jullie voor. Ook ‘nieuwe’ pro-
ducten komen aan bod. Wij streven er-
naar jaarlijks 10 % van onze omzet te 
realiseren met nieuwe producten.

Tot slot laten we enkele van onze klan-
ten aan het woord over hun projecten 
die  ze samen met Deschacht Plastics 
realiseren.  Opdat jullie beter zouden 
weten dat we dat ‘ook’ doen.

Communicatie, we werken eraan ! Onder 
andere via deze nieuwsbrief die je voor-
taan 4 maal per jaar in de bus krijgt en die 
je ook via onze website kan raadplegen.

jo verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht Plastics



Vlot verkeer rijmt op mooie 
architectuur

Vooral het kruispunt met de Koning Albert 
I-laan is een spectaculaire aangelegen-
heid. De werken situeren zich hier op 
3 niveaus. Vooreerst is er het groot 
rondpunt dat verbinding geeft met de 
Koning Albert I-laan, voor wie richting  
Loppem, Kinepolis of Sint-Michiels uit 

moet. Al het doorgaand verkeer op de 
expresweg gaat in een tunnel onder het 
rondpunt door. Het derde niveau wordt ge-
vormd door een indrukwekkende 600 me-
ter lange, stalen fietsersbrug, die boven het 
rondpunt en de tunnels zal lijken te  zwe-
ven.
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De N31 Expresweg te Brugge grondig aangepakt
VERVOLG P1

Meer info over het project Brugge ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.
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Eigen
Benor-keurmerk
voor de HDPE

drukleidingen voor 
afvalwater

  Onlangs kregen we bij Deschacht 
Plastics, en dit op eigen naam, het 
Benor-keurmerk NBN EN 13244 uit-
gereikt voor onze HDPE drukleidingen 
voor afvalwater. Dit betekent een be-
langrijke stap in de verdere uitbouw 
van onze afdeling Riolering en Afvoer. 
Normaal gezien is het de fabrikant die 
een dergelijke Benor-keuring aanvraagt, 
maar wegens het grote belang voor ons 
hebben we, in samenspraak met de fa-
brikant, beslist om dit zelf te doen. 

Eerder in 2010 hadden we ook al een 
Benor-keurmerk verkregen voor een 
eigen product, de betoninlaat. Met de 
recente erkenning zullen we ons markt-
aandeel bij grote utiliteitswerken en 
openbare aanbestedingen nog gevoe-
lig kunnen verhogen.

CODE
0101

werfleider Stijn SanderS 

“Er werd beslist om met 
Deschacht Plastics samen te 
werken om diverse redenen. 

Vooreerst is er een Deschacht 
filiaal vrij dicht in de buurt, 
verder  zaten ze heel goed 

qua prijs en  kregen we van 
hen een stevige technische 

ondersteuning”

lijke beschoeiing om de bouwput te kunnen 
realiseren. Vanaf oktober 2010 werd de ex-
presweg opengebroken en uitgegraven tot op 
een diepte van 23 meter om het grondwater 
te verlagen. Dit was nodig om de eigenlijke 
grondwerken te kunnen uitvoeren. We spre-
ken hier over een grondverzet van niet min-

Een tunnel graven zonder overlast

Werfleider Stijn Sanders van Depret nv licht 
ons toe hoe de werken aangepakt werden 
en worden : “We zijn gestart begin augustus 
2010 met het klaarmaken van de omleidings-
wegen en met het aanbrengen van een tijde-

der dan 100.000 kubieke meter. De eigenlijke 
tunnel bestaat uit betonbakken in U-vorm 
die onderaan van trekpalen werden voorzien 
om stijging onder druk van het grondwater 
te vermijden”.

Grond- en hemelwater in  
bedwang

Net om het overtollige water uit de grond en 
uit de tunnel af te voeren, is een groot buf-
ferbekken met pompstation voorzien. Van 
daaruit zal het water weggepompt worden 
om het te laten infiltreren in de nabijgelegen 
weilanden. Hiervoor werden in de meer dan 
één meter dikke betonnen vloerplaat van de 
tunnel over heel de lengte HDPE afwaterings-
buizen van Deschacht Plastics geplaatst. We 
spreken over een lengte van ruim 1000 lopen-
de meter buizen met een diameter van 315 
en 400 mm. Deschacht Plastics stond ook in 
voor de levering van de afvoerputten en de 
brugdekkolken. Dit alles moet er voor zor-
gen dat grond- en hemelwater efficiënt kan 
afgevoerd worden en geen problemen kan 
opleveren voor het verkeer of voor de tun-
nelconstructie zelf. Stijn Sanders : “Er werd 
beslist om met Deschacht Plastics samen te 
werken om diverse redenen. Vooreerst is er 
een Deschacht filiaal vrij dicht in de buurt, 
verder  zaten ze heel goed qua prijs en  kre-
gen we van hen een stevige technische on-
dersteuning”. Het is opmerkelijk dat werken 
van dergelijke omvang mits een goede plan-
ning voor zo weinig verkeers-hinder zorgen. 
Eind 2012 zijn de werken  helemaal achter de 
rug en kan de nieuwe verkeerssituatie er in 
voege treden.

   De afdeling ‘Riolering en Afvoer’ vormt een 
snelgroeiend departement binnen Deschacht 
Plastics. Een breed en nog steeds groeiend 
aanbod heeft intussen zijn weg gevonden 
naar talloze aannemers van grond- en open-
bare werken. Ook wordt de afdeling ‘Riolering 
en Afvoer’ steeds meer gecontacteerd door 
ingenieurs en studiebureaus voor complexe 
en veeleisende projecten. Een gedegen pro-
ductkennis, een persoonlijke service en een 
grondige technische ondersteuning vormen de 
pijlers van dit succes.

De afdeling wordt gedragen door een elfkoppig 
team van enthousiaste en vakkundige mede-
werkers. Zij staan elke dag opnieuw klaar om 
uw bestellingen in goede banen te leiden, om 
u in detail te informeren over het gamma en 
de nieuwigheden en om u de juiste praktische 
en technische gegevens te bezorgen. Zo bent 
u van bij de start zeker dat de voorgestelde 
oplossingen ook effectief aan de vaak com-
plexe lastenboeken voldoen.

Op de foto: de mannen en de vrouwen van ‘Riolering en 
Afvoer’ die het voor u dagelijks waarmaken. Zij staan 
klaar om op al uw specifieke vragen te antwoorden.
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bergen. Bovendien zijn alle toebehoren op 
elkaar afgestemd, zodat verbindingsbuizen 
en inspectieputten naadloos aansluitbaar 
zijn. De buitenste tunnelkanten worden 
afgesloten met roosters die eenvoudigweg 
ingeklikt worden.

Op de vraag waarom gekozen werd voor 
Deschacht Plastics, antwoordt werfleider 
Jan Pauwels heel beslist: “Omwille van de 
goeie prijs/kwaliteitsverhouding en vooral 
wegens hun opmerkelijke technische on-
dersteuning”. Mede dankzij deze afwatering 
vooraf, verlopen de bouwwerken bijzonder 
vlot, niet gehinderd door aanhoudend regen-
weer, zodat de oplevering reeds voorzien is 
nog voor het bouwverlof.

Omdat nu eenmaal niet al het water automa-
tisch naar de zee vloeit, kan de professionele 
hulp van Deschacht Plastics vaak wonderen 
verrichten. 

DESCHACHTINFO3

Meer info over het project Zwevezele ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.
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Grondwerken, meer dan alleen 
maar aarde en beton

Bij grondwerken denken we vooral aan fun-
deringen, verharden en nivelleren, aan het 
plaatsen van rioleringen of het storten van 
betonplaten. Maar minstens even belangrijk 
is de afwatering. Vooral op bedrijventerrei-
nen is massaal veel beton aanwezig en door 
deze harde, ondoordringbare laag kan het 
hemelwater niet meer op natuurlijke wijze 
in de grond infiltreren. Zonder de nodige 
maatregelen zou dit tot ernstige waterover-
last kunnen leiden. In deze context is ook de 
gescheiden afvoer van afvalwater belangrijk. 

Gezien de vele, strenge verordeningen van 
overheidswege is een perfecte afwatering en 
drainage van een bedrijfssite zeer belangrijk. 
Bij dit bouwproject van Joris Ide heeft de fir-
ma Verhelst hier dan ook veel aandacht aan 
besteed en resoluut gekozen voor de perfor-
mante en kwalitatieve infiltratiebekkens van 
Deschacht Plastics.

Regenwaterbeheer op zijn best

Jan Pauwels: “Een perfecte afwatering is bij-
zonder belangrijk voor een bedrijvencom-
plex. Het waarborgt niet enkel een ideale 

  Op het drukke bedrijventerrein ‘Hille’ in het West-Vlaamse 
Zwevezele is een imposante bedrijfshal voor Joris Ide nv in aan-
bouw. De onderneming is in heel Europa vooral gekend om haar 
stalen profielplaten voor daken en wanden, technische profielen, 
geïsoleerde panelen en gordingen. De bedrijfshal wordt gebouwd 
door Vaneenoo uit Wingene, een dynamisch familiebedrijf gespeci-
aliseerd in industriële en utiliteitsgebouwen en constructies voor de 
landbouw. Verhelst uit Oudenburg nam de grondwerken voor zijn 
rekening. Verhelst is een bedrijvenconsortium vooral actief in grond-
werken, in ruwbouw en afwerking, in bouwmaterialen, transport, 
havenlogistiek en in het storten van bouwafval. Architect voor het 
hele project is Hugo Koch. Wij waren vooral geïnteresseerd in wat 
zich daar ondergronds had afgespeeld en hadden hieromtrent een 
gesprek ter plaatse met werfleider Jan Pauwels.

Al het water stroomt toch 
naar de zee ... of niet 

r e p o r t e r  t e r  p l a a t s e

buffering en infiltratie van het hemelwater, 
maar zorgt er bovendien voor dat reeds in 
een vroeg stadium van de werken overtollig 
water en grondwater snel van de werf wordt 
afgevoerd. Dit vermijdt drassige werven 
en maakt de toegankelijkheid van de werf 
voor vrachtwagens en ander rollend mate-
rieel veel makkelijker. Bovendien is het ook 
aangenamer en eenvoudiger werken op een 
bouwperceel dat relatief droog staat”.

Op deze werf werden 2250 Rigofill infiltratie-
kratten van Deschacht Plastics geplaatst 
rondom de nieuwe bedrijfshal en ook rond 
een reeds bestaande loods op hetzelfde 
perceel. De kratten werden horizontaal ge-
plaatst, samen met de verbindingsbuizen en 
met de Quadro inspectieputten. Eerst werd 
de grond afgegraven, dan werd een laag puin 
gestort en daarbovenop werden de infiltra-
tiekratten geplaatst.

Rigofill, een slimme, handige en 
economische oplossing

Er werd geopteerd voor het Rigofill 
Inspect systeem, waar bij een laag eigen- 
gewicht een bijzonder hoog waterbergings- 
volume kan gerealiseerd worden. Langs de 
Quadro-Control inspectieputten, die perfect 
passen in de Rigofill rastermaat, kunnen 
inspecties probleemloos uitgevoerd worden 
en kunnen de infiltratiebekkens, indien nodig, 
gespoeld worden. De Rigofill Inspect 
elementen meten 80 bij 80 bij 66 cm en 
worden, na plaatsing, omwikkeld met een 
niet-geweven geotextiel. Rigofill Inspect 
heeft een poriënvolume van 95% waardoor 
een 3 tot 4 keer hoger bergingsvolume 
bereikt wordt dan bij systemen met grind. Elk 
afzonderlijk element kan aldus netto 400 liter 

CODE
0102

werfleider jan PauwelS 

“Omwille van de goeie 
prijs/kwaliteitsverhouding 

en vooral wegens hun 
opmerkelijke technische 

ondersteuning”

dinsdaG 15 maaRt 2011
GEmEEntE WinGEnE
CoöRdinatEn 51°02’n  3°12’E

Op het drukke bedrijventerrein ‘Hille’ in het West-Vlaamse Zwevezele is een imposante bedrijfshal voor Joris Ide nv in aanbouw.

Bij dit bouwproject van Joris Ide heeft de firma Verhelst hier dan ook veel aandacht aan besteed en resoluut gekozen voor 
de performante en kwalitatieve infiltratiebekkens van Deschacht Plastics.
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Een drukke, ondergrondse
activiteit

Zo goed als dagelijks werkt Aquafin aan de 
verdere uitbouw en de verbetering van zijn 
infrastructuur. Bijna steeds gaat het om vrij 
omvangrijke en complexe werken. We gingen 
een kijkje nemen op één van hun werven in 
Sint-Eloois-Vijve, deelgemeente van Waregem 
en werden er te woord gestaan door de werf-
leider Lode Provoost, verantwoordelijk voor 
het goede verloop van de werken.

Behalve wat hopen aarde en een een aantal 
kranen merkt de toevallige voorbijganger re-
latief weinig op van de drukke en gespeciali-
seerde activiteit die zich  hier afspeelt onder-
gronds. De werf in Sint-Eloois-Vijve is daarbij 
slechts het beginpunt van een lang traject dat 
het afvalwater naar het negen kilometer ver-
der gelegen Olsene moet brengen. Onderweg 
wordt op deze nieuwe lei-dingen ook het 
afvalwater van de gemeenten Wakken en 
Oeselgem aangesloten. Op het hele traject 
bevinden zich 3 pompstations die voldoende 
druk genereren om de grote afstand te kun-
nen overbruggen. Dit titanenwerk werd toe-
vertrouwd aan de firma Persyn uit Zwevegem, 
gespecialiseerd in burgerlijke bouwkunde en 
infrastructuurwerken.

meer dan 4 kilometer 
HdPE buizen

Een groot deel van de 9 kilometer lange lei-
ding wordt uitgevoerd in dikwandige HDPE 
drukbuizen van Deschacht Plastics. Lode 
Provoost licht deze keuze als volgt toe: “De 

materialen werden bepaald door de hydrau-
lische studies van Aquafin. HDPE bezit een 
zekere elasticiteit die beter weerstand biedt  
aan de extreem hoge druk in de persleidin-
gen en waardoor barsten vermeden kunnen 
worden. HDPE valt onder een zeer hoge druk- 
en sterkteklasse, beter dan een klassieke gra-
vitaire rioleringsbuis. HDPE is ook niet on-
derhevig aan enige vorm van afzetting op de 
binnenwanden”.

Geavanceerde technieken

Het plaatsen van de HDPE buizen is een 
spectaculaire aangelegenheid en vergt heel 
veel vakkennis. Dit gebeurt via de tech-
niek van het gestuurde boren (HDD). Lode 
Provoost licht toe: “We boren eerst een tun-
nel op de gewenste diameter en vullen deze 
weer op met bentoniet in vloeibare vorm. 
Bentoniet is een kleisoort die de tunnel-
wand versterkt en die de gepaste tegendruk 
geeft om de tunnel niet te laten instorten. 
Vervolgens worden de HDPE buizen bo-
vengronds aan elkaar gelast en in één keer 
met een speciale trekmachine (100 ton trek-
kracht) over heel de lengte de tunnel inge-
trokken. Elke afzonderlijke HDPE buis is 13 
meter lang, heeft een wanddikte van 6 cm 
en weegt ruwweg iets meer dan een ton. Zo 
hebben we hier reeds stukken van bijna 600 
meter lang doorgetrokken en dit op dieptes 
tussen 8 en 11 meter”.

Een echt huzarenstukje

Op het traject tussen Sint-Eloois-Vijve en 
Olsene moesten toch enkele serieuze hinder-
nissen genomen worden. Zo moest onder de 
waterlopen de Mandel en de Leie geboord 
worden, waarvoor de Mandel zelfs tijdelijk 
werd afgedamd, en voor de realisatie van het  
pompstation in Wakken werd het beton  zelfs 
onder water gestort door duikers. Ook de 
drukke Rijksweg moest ondergraven worden. 

alle partijen op dezelfde lijn

Op de vraag waarom gekozen werd voor de 
HDPE buizen van Deschacht Plastics, ant-
woordt Lode Provoost: “Deschacht Plastics 
is de enige leverancier die ons alle benodigde 
diameters kon leveren, van 315 tot 560 mm. 
Maar prijs, kwaliteit en vertrouwen spelen 
natuurlijk ook een belangrijke rol. Bovendien 

Deschacht Plastics 
leidt ons afvalwater 
in goede banen

  Aquafin NV is het waterzuiveringsbedrijf van het Vlaamse 
Gewest. Via een complexe infrastructuur verzamelt Aquafin al het 
afvalwater van de Vlaamse gezinnen in de hoofdriolen en voert 
het af naar de zuiveringsinstallaties. Het bedrijf is verantwoorde-
lijk voor de aanleg, de bouw en het onderhoud van collectoren, 
pompstations en rioolwaterzuiveringsinstallaties en dit op boven-
gemeentelijk niveau.

hebben we vroeger reeds tot grote tevreden-
heid samengewerkt met Deschacht Plastics, 
onder andere voor een groot project van bo-
demwarmtewisselaars in het nieuwe fusie-
ziekenhuis te Kortrijk”.

Een grondige voorbereiding met hydrau-
lische studie van Aquafin, een gespeciali-
seerde aannemer zoals bouwonderneming 
Persyn en betrouwbare leveranciers zoals 
Deschacht Plastics hebben er toe geleid dat 
dit monsterproject steeds vlot is verlopen. 
De werken gingen van start op 18 oktober 
van vorig jaar en de oplevering is voorzien 
voor eind 2011. En dat is een hele prestatie 
als u het ons vraagt!

Meer info over het project in Wakken ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0103

Een groot deel van de 9 kilometer lange leiding wordt uitgevoerd in dikwandige HDPE drukbuizen van Deschacht Plastics. 

Werfleider Lode Provoost, verantwoordelijk voor het goede 
verloop van de werken.

Het plaatsen van de HDPE buizen is een spectaculaire 
aangelegenheid en vergt heel veel vakkennis. 

De HDPE buizen worden verbonden door middel van de stuiklastechniek.
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succesvolle infosessies van isofinish

Meer info over Isofinish ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0104

Infosessie te Aartselaar

Demo tijdens de Infosessie te Zedelgem

Isofinish is een gemeenschappelijk initiatief 
van enkele leidinggevende Belgische fabri-
kanten van bouw- en isolatiematerialen.

Reeds 3 zeer gesmaakte en druk bijge-
woonde infosessies vonden plaats in onze 
vestigingen te Oostakker, Zedelgem en 
Aartselaar. Telkens kwamen specialisten 
van de betrokken fabrikanten het systeem 
haarfijn uit de doeken doen aan de hand van 
praktische demo’s die wij logistiek onder-
steunden.

In totaal werden meer dan 250 deelnemers 
stijlvol onthaald op een glaasje champagne 
en kregen ze achteraf warme soep met 
hartige broodjes aangeboden. Het spreekt 
voor zich dat we in de toekomst nog meer 
dergelijke info-avonden zullen laten door-
gaan. Wenst u er tijdig bij te zijn, hou dan 
nauwkeurig onze berichtgeving in het oog en 
ga regelmatig eens kijken op onze webstek.

      Derbitech Sealstick is een HD polymeer ontwikkeld door
Imperbel. Derbitech Sealstick is bedoeld om alle gebruikelijke 
bouwmaterialen in het algemeen en dakafdichtingsmembranen in 
het bijzonder te lijmen. Deze milieuvriendelijke, sneldrogende en 
elastische lijm is het ideale dichtingsproduct voor aansluitingen 
op daken, dakpannen, dakprofielen, koepels, ventilatiesystemen, 
regenwaterafvoeren of rond schouwen, ramen en deuren. Afkitten 
kan nu nog sneller en zekerder met nog meer waarborgen op een 
perfecte waterdichting.

Derbitech Sealstick biedt nog een aantal andere lovenswaardige 
voordelen : het kleeft op nagenoeg elk bouwmateriaal, ook op po-
reuze en op de meeste synthetische oppervlakken. Het is bestand 
tegen UV-straling en strenge weersomstandigheden, mag gebruikt 
worden in keukens en sanitaire ruimtes door zijn schimmelbesten-
digheid en het is overschilderbaar met watergedragen verven.

efficiënt en milieuvriendelijk
afkitten van platte daken en 
roofings met derbitech sealstick

Meer info over de topveldispencer ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

Meer info over Derbitech Sealstick ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0105

CODE
0106

Er zijn medewerkers die jarenlang trouw 
op post blijven bij dezelfde werkgever en 
zo mee het gezicht van de firma helpen 
bepalen. Geert De Schoenmacker van 
onze vestiging in Oostakker is daar het 
levende bewijs van. Reeds 28 jaar werkt 
hij voor Deschacht Plastics en is er de be-
voorrechte getuige geweest van de evolu-
tie van Deschacht, van het prille begin tot 
op de dag van vandaag.

Geert De Schoenmacker: “ik herinner 
het me alsof het gisteren was. Ik ben 28 
jaar geleden begonnen in de oude firma 
Deschacht, hier rechtover aan de andere 
kant van de straat. We waren toen met 6 
mensen, 2 op het bureau en 4 in het ma-
gazijn. Toen verkochten we vooral isola-
tie en producten voor riolering en afvoer. 
Door het kleine team stond iedereen 
dicht bij de klanten, die van het eerste uur 
ken ik nog allemaal”.

Geert kent niet alleen de klanten, de klan-
ten kennen ook Geert. De sympathieke 
man uit Lochristi heeft immers zowat 
alle geledingen van het bedrijf doorlopen. 
Hij is begonnen in het magazijn en tijdens 
drukke periodes werd hij ook al eens de 
baan opgestuurd met leveringen. Geert 
heeft trouwens zijn rijbewijs gehaald toen 
hij reeds in dienst was. Die eerste ritten 
waren echte expedities want de vracht-
wagens waren nog niet uitgerust met GPS. 
Hij had nog nooit achter het stuur van 
een vrachtwagen gezeten toen hij al naar 
Nederland werd gestuurd met een grote 
lading PVC-planchetten. Van een vuur-
doop gesproken !

Tijdens zijn eerste jaren in het magazijn 
droomde Geert ervan om vertegenwoor-
diger te worden, maar ze konden hem zo 
moeilijk missen in het magazijn. Geert De 
Schoenmacker: “Ook hier werd ik voor de 
leeuwen gegooid. Ik kreeg een catalogus 
in de handen geduwd en mocht met een 

de schoenmacker die al 28 jaar 
lang bij zijn leest blijft

klein wagentje bij wijze van proef twee 
dagen de baan op. Wat niemand ver-
wacht had: ik kwam terug met een aantal 
mooie bestellingen, en zo ging voor mij de 
bal echt aan het rollen”.

Het grote voordeel van medewerkers als 
Geert is dat ze alle stadia in het bedrijf 
doorlopen hebben en alle producten op 
hun duim kennen. Dergelijke kennis, die 
steevast leidt tot waardevol advies, wordt 
steeds geapprecieerd door de klanten.

Geert is niet bang om handen of voeten 
vuil te maken. Daarom heeft hij steeds 
laarzen in zijn koffer om zijn klanten 
ook op de werf met raad en daad bij te 
staan. Op de vraag welke veranderingen 
hem in al die jaren meest opgevallen zijn,  
antwoordt hij spontaan: “In de slechte zin 
vind ik dat de mensen allemaal wat ge-
stresseerder geworden zijn en het louter 
prijsaspect weegt nu ook veel meer door. 
In de goeie zin ben ik blij dat service en 
advies alsmaar belangrijker zijn gewor-
den. Zo kunnen we bij Deschacht Plastics 
duidelijk het verschil maken”.

Wanneer Geert niet op zijn werk is, geniet 
hij lekker thuis samen met zijn echtgeno-
te en 20-jarige dochter. Hij is niet fanatiek 
met sport bezig, maar volgt zo een beetje 
alle disciplines. Het liefst geniet hij rustig 
van zijn tuin. We kunnen het Geert enkel 
maar toegeven: iemand die zijn werkge-
ver al 28 jaar lang trouw is, en zijn echtge-
note nog langer, kan tegenwoordig als een 
unicum beschouwd worden en verdient 
een grote pluim. Gelukkig is deze schoen-
maker altijd bij zijn zelfde leest gebleven, 
met een gedrevenheid die er in de loop 
van de jaren niet op verminderd is. We 
wensen Geert graag nog vele vruchtbare 
en enthousiaste jaren toe in Oostakker 
met zijn huidige job als commercieel af-
gevaardigde van alle producten voor de 
regio Oost-Vlaanderen. 

   Herhaaldelijk kregen we van klanten 
de vraag naar een lichte, handige en be-
taalbare topveldispenser om onze ver-
pakkingsfolie mee aan te brengen. Vanaf 
nu kunt u nog sneller en makkelijker uw 
folies afsnijden of afscheuren vooraleer 
deze aan te brengen. 
Onze nieuwe topveldispenser is verstel-
baar en kan aldus rolbreedtes aan tot 2 
meter. De maximum roldiameter bedraagt 
30 cm en de kerndiameter 7,6 cm. Het 
is een lichte, dus makkelijk verplaats- 
bare topveldispenser die op verschillende 
plaatsen kan ingezet worden. Bovendien 
is er geen montagewerk nodig aan vloe-
ren of wanden en werd de benodigde 
vloeroppervlakte minimaal gehouden.

nieuw in ons assortiment  

de topveldispenser
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   Aliplast Aluminium Systems uit Lokeren ontwikkelt en 
produceert aluminium profielen en complete systemen voor ramen, 
deuren, veranda’s, schuifsystemen en gordijngevels. 
320 gemotiveerde medewerkers schrijven op vandaag mee aan dit 
succesverhaal dat begon in 1984. Op internationaal vlak is Aliplast 
één van de belangrijkste spelers in zijn sector. De Corialis Group 
waartoe het bedrijf behoort, biedt extra kansen om de internationale 
expansie verder door te zetten. Voor het beschermen en verpakken 
van hun aluminium profielen gebruiken ze reeds geruime tijd diverse 
verpakkingsfolies van Deschacht Plastics. Over het hoe en het 
waarom van deze samenwerking hadden we een kort vraaggesprek 
met Pieter Vanelderen, aankoopverantwoordelijke bij Aliplast.

Voor welke producten of 
toepassingen doet u specifiek beroep 
op deschacht Plastics ?
Pieter Vanelderen : “Voor onze verpakkingspro-
blematiek werken we reeds ruim 15 jaar inten-
sief samen met Deschacht Plastics. Wij zijn in 
die periode belangrijke verbruikers van hun 
vlakke folies en hun rekwikkelfolies geworden, 
ook voor onze vestiging in Frankrijk. De folies 
worden gebruikt om onze aluminiumprofie-
len te beschermen en te verpakken. Het kan 
daarbij gaan om de verpakking van individu-
ele profielen, maar ook om verpakkingen per 

paar of per specifieke hoeveelheid. Voor het 
aanbrengen van de vlakke folies beschikken 
we hier over een semi-manuele lijn, de rekwik-
kelfolies worden aangebracht op enkele volau-
tomatische lijnen”.

Wat apprecieert u in het bijzonder bij
deze samenwerking?
Pieter Vanelderen : “Deschacht Plastics is niet 
zomaar een leverancier van folies. Zij denken 
continu met ons mee en gaan daarbij pro-ac-
tief te werk. Wanneer Deschacht iets nieuws 
bespeurt op de foliemarkt, dan wordt met-

Aliplast aluminium systems, reeds jarenlang 
tevreden klant van onze afdeling Folies.

i n t e r v i e w

Meer info over Rectifix ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0108

  Recticel heeft een handige oplossing 
bedacht om zijn Powerroof-isolatieplaten 
nog vlugger, beter en veiliger te beves-
tigen. Met de nieuwe Rectifix-schroef is 
het Powerroof-systeem helemaal af. Het 
gaat hier om een hoogwaardige stalen 
schroef die loodrecht moet geplaatst 
worden. Het voorboren of vastschroeven 
onder een hoek van 67° behoort hier-
mee definitief tot het verleden.
De nieuwe Rectifix-schroef is voorzien 
van een speciale coating waardoor ze 
makkelijker kan ingedraaid worden en 
beter bestand is tegen corrosie. De spe-
ciale schroefpunt is minder belastend 
voor de schroefmachine en voorkomt het 
splijten van het hout. Daarom bevat het 

Elke dag gaan deze 7 medewerkers 
de baan op. Om een bestelling te 
noteren, maar ook om hun kennis 
en ervaring ten dienste te stellen 
van de klanten, of om een praktisch 
probleem op te lossen. Het zijn 7 

‘generalisten’ die alle producten 
uit ons gamma vertegenwoordigen. 
Dit vergt van hen een zeer brede 
kennis en het dagelijks bijblijven 
met de nieuwste technieken in de 
bouw. Maak kennis met deze 7 die 
op vlak van alle producten en hun 
toepassingen echt van wanten 
weten.

in het kader van onze maandelijkse com-
merciële acties en actieleaflets konden 
een aantal klanten genieten van het re-
cente boksgala in Gent. dit bewijst nog 
maar eens hoe goed deze acties door de 
markt onthaald worden, wat zich vertaalt 
in een bijzonder hoge respons.

Hoewel de datum in andere omstandigheden 
op een grap had kunnen duiden, trokken 
we effectief voor het boksgala op vrijdag 
1 april naar Gent, met een delegatie van 
Deschacht Plastics en de klanten die aan 
de actie hadden deelgenomen. Meteen ook 
een ideale gelegenheid om onze klanten op 
een andere manier te leren kennen in een 
ongedwongen sfeer. 

Er stonden bekende namen op de affiche, 
waaronder een grote kamp tussen onze Sugar 
Jackson en de Zweed Karlo Tabaghua. Een 
kamp die heel belangrijk was met het oog op 
de Europese titel bij de weltergewichten.

Ons enthousiasme kon niet vermijden dat 
Sugar de hele kamp vrij kansloos bleef en 
dan ook verloor op punten. Hiermee lijkt zijn 
kans op de Europese titel voorgoed verloren. 
Ex-bokser Freddy De Kerpel was niet mals 
met zijn commentaren. Volgens hem heeft 
Sugar de laatste tijd zelf te veel moeten 
incasseren en brengt hij zo zijn gezondheid 
in gevaar. Zijn gezondheidsproblemen zijn 
niet uit de lucht gegrepen want binnenkort 

een gekeken of wij daar ook baat kunnen bij 
hebben. Anderzijds, wanneer in onze markt 
bepaalde specifieke noden of vragen opdui-
ken rond verpakking, dan kan Deschacht 
Plastics daar snel en vakkundig op inspelen. 
Hun vele klantgerichte inspanningen hebben 
op vandaag geleid tot een nog dunnere en 
nog sterkere folie, en dit zonder in te boeten 
aan de specifieke, mechanische eigenschap-
pen waaraan een goede folie moet voldoen”.

Hoe verloopt de samenwerking met 
deschacht Plastics in het algemeen ?
Pieter Vanelderen: “De samenwerking verloopt 
enorm vlot en dit via aangename persoonlijke 

contacten. Zij hebben aan een half woord vol-
doende om meteen met de juiste oplossing 
voor de dag te komen. De service, de leveringen, 
de nieuwe productontwikkelingen, de bestel-
lingen... alles loopt op wieltjes bij Deschacht 
Plastics. Zo hoeven wij zelf niet echt wakker te 
liggen van het verpakkingsluik binnen ons pro-
ductieproces. En zo zijn we ook steeds zeker dat 
onze profielen onbeschadigd hun bestemming 
bereiken en het vakmanschap uitstralen dat 
onze producten verdienen.”

laat hij een hersenscan uitvoeren wegens 
problemen met zijn zicht. We wensen hem 
alvast het beste toe.

Blikvanger van de avond was uiteraard 
Gentenaar Jean-Pierre ‘Junior’ Bauwens, 
wereldkampioen WBC Youth Intercon-
tinental lichtgewicht. ‘Junior’ liet zijn 
Georgische tegenstander Kakhaber Avetisian 
kansloos en was zelfs vanaf de tweede ronde 
niet meer te houden. Wat onvermijdelijk 
was: in de achtste ronde ging de Georgiër 
definitief onderuit.

Wij lieten het verlies van Sugar zeker niet 
aan ons hart komen en gaven er, samen met 
onze gasten, zelf een ferme dreun op, zowel 
tijdens de kamp als erna.

Wenst u zelf ook aan dergelijke sportieve of 
andere events deel te nemen, hou dan onze 
maandelijkse commerciële acties in het oog 
en lees aandachtig de actieleaflets. 

vrijDAg 1 APril

We gaven er een ferme dreun op in Gent

Powerroof-systeem nu ook een handige 
tabel met het juiste aantal benodigde 
schroeven per m2, volgens de dakhel-
ling. Zo ziet u in één oogopslag hoeveel 
Rectifix-schroeven u precies nodig heeft. 
Vlotter en handiger kan echt niet.

7 mannen die 
van wanten weten

Van links naar rechts  : Gunter Plettinx, Didier Van Moorleghem, Carl Jansen,
Ignace Meiresonne, Geert De Schoenmacker, Patrik Roef, Frank Foqué 

Meer info over Aliplast ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0107

nog vlotter isolatie plaatsen 
met de nieuwe rectifix-schroef

Sugar Jackson in actie tegen Karlo Tabaghua.
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1. polymeer cementmortel - 2. glasvezelnet - 3. (nano)polymeerbeton 
4. geëxtrudeerd polystyreenschuim - 5. glasvezelnet 
6. polymeer cementmortel

  Gunter Desmet, 35 jaar, uit Waregem ging 
op 1 maart aan de slag bij Deschacht Plastics 
Oostakker als commercieel medewerker 
voor de afdeling Folies. Gunter zal meewer-
ken aan de verdere commerciële uitbouw 
van onze afdeling, waarbij de klemtoon zal 
liggen op de wikkelfolie en de specialitei-
ten. Deze productgroepen hebben hun slag-
kracht reeds bewezen en bieden nog vele, 
interessante perspectieven. 

Hij zal daarbij vooral logistieke bedrijven, 
beschermde werkplaatsen en drukkerijen 

bezoeken, maar eigenlijk is elk bedrijf dat 
producten verzendt een potentiële klant. 
Gunter had voordien reeds jaren ervaring 
opgebouwd op vlak van verpakking bij een 
Doorniks bedrijf. Gunter had verschillende 
sollicitaties lopen maar het enthousiasme 
van het team bij Deschacht Plastics gaf 
voor hem de doorslag. We wensen hem een 
succesvolle commerciële carrière toe in zijn 
kersverse job vol nieuwe uitdagingen.

Op de foto: Gunter Desmet in gezelschap van Linsay 
Koyen, commercieel verantwoordelijke voor de afdeling 
Folies.

Nieuwe medewerker op de afdeling ‘Folies’

Van 15 tot 23 januari was Deschacht 
Plastics voor het eerst te zien op de 
Bouw & Reno beurs in Antwerp Expo. 
Deze gerenommeerde beurs voor bou-
wen en verbouwen richt zich zowel tot 
het brede publiek als tot de vakman en 
de geïnteresseerde doe-het-zelver. De 
thema’s die er telkens aan bod komen, 
zoals dakwerken, isolatie, renovatie, 
gevelwerken... sluiten perfect aan op 
ons gamma. 

We waren aanwezig met een gloed-
nieuwe en drukbezochte stand. De 
bezoekers konden er niet enkel kennis 
maken met ons uitgebreid aanbod, we 
lieten ook de gelegenheid niet voorbij-
gaan om hen vertrouwd te maken met 
onze bijzonder service- en adviesge-
richte aanpak. De vele positieve reac-
ties die we hieromtrent mochten ont-
vangen, sterken ons in de overtuiging 
dat we zeer goed en doelgericht bezig 
zijn. Eindconclusie: onze deelname 
aan Bouw & Reno is zeker voor herha-
ling vatbaar.

naBEsCHoUWinG
BoUW & REnoBEURs

   Siergrind wordt steeds gretiger toege-
past als verharding bij opritten, parkeer- 
terreinen, tuinpaden en terrassen, fietspaden, 
daktuinen ... Toegegeven, het is een mooie, 
esthetische oplossing, ware het niet dat de 
deklaag nooit helemaal stabiel is. Fiets- en 
autobanden trekken er diepe sporen in, erop 
wandelen is ook al niet evident en rolstoel-
gebruikers komen helemaal in de problemen. 
De vroegere grindverhardingen vergden dan 
ook frequent onderhoud om de bovenlaag 
mooi egaal te houden.

Met een nieuwe telg uit ons productassor-
timent, Nidagravel, komt hier een einde 
aan. Nidagravel is een geëxtrudeerde poly-
propyleenplaat met honingraatstructuur. 
De honingraten zijn beschikbaar in diverse 
groottes, afgestemd op het kaliber van het 
gekozen grind. De ondergrond wordt op de 
klassieke manier voorbereid, volgens de te 
verwachten belasting. Op de ondergrond 
komen de Nidagravel honingraatplaten, die 
onderaan voorzien zijn van een geotextiel. 
De compartimenten (diameter 37 mm) in de 
platen worden nu opgevuld met grind, tot ze 
net niet meer zichtbaar zijn.

Dankzij Nidagravel kunnen de individuele 
grinddeeltjes zich niet meer over een grote 
afstand bewegen, maar worden ze mooi bin-
nen de kleine compartimenten van de plaat 

   Koudebruggen in de gebouwschil, tegenwoordig ook 
bouwknooppunten genoemd, we kennen ze allemaal. Ze 
zorgen voor thermische transmissieverliezen naar bui-
ten toe en voor lagere binnenoppervlaktetemperaturen. 
Hierdoor treden bijna steeds vocht- en schimmelproble-
men op. Vooral in de optiek van het streven naar meer lage-
energiewoningen en passiefhuizen zijn deze te mijden als 
de pest. Albintra heeft er met de Marmox thermoblock suc-
cesvol de strijd tegen aangebonden.

De Marmox thermoblock bestaat uit een superisolerende 
kern van geëxtrudeerd polystyreenschuim waarin dragen-
de cilinders uit polymeerbeton werden aangebracht. De 
boven- en onderzijde werden bekleed met een polymeer 
cementmortel, gewapend met een glasvezelnet. Marmox 
thermoblock is ideaal om u bij complexe bouwknopen uit 

vastgehouden. Zelfs bij veelvuldig autover-
keer kunnen de banden geen diepe geulen 
meer trekken. Door zijn stabiliteit leent het 
grindoppervlak zich nu optimaal om over te 
wandelen, te fietsen of te rijden. 

Bovendien is een grindoppervlak met 
Nidagravel perfect waterdoorlatend waar-
door plassen vermeden worden bij hevig 
regenweer. Nidagravel is zeer drukbesten-
dig en bovendien resistent tegen agressieve 

Nooit meer sporen in het grind 
dankzij Nidagravel

producten, micro-organismen en knaagdie-
ren. Het kan ook gebruikt worden voor het 
stabiliseren van terreinen die met zand zijn 
bedekt. De Nidagravel platen meten 2,40 
bij 1,20 meter en zijn 40 mm dik. Dankzij 
Nidagravel gaat siergrind nog een mooie toe-
komst tegemoet.

Meer info over Nidagravel ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0109

Marmox thermoblock verwijst 
koudebruggen naar het verleden !

Meer info over Marmox thermoblock ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0110

de knoop te helpen, vooral bij de aanzet tussen funderings-
muur en gelijkvloerse vloer / opgaand binnenmetselwerk. 
Hierbij kan Marmox thermoblock zowel net boven als net 
onder de eerste laag binnenmuurstenen geplaatst worden 
en biedt door zijn dragende én isolerende eigenschappen 
in combinatie met een afdoende spouwisolatie de perfecte 
remedie tegen warmteverliezen en koudebruggen.

Marmox thermoblock was reeds verkrijgbaar in 4 verschil-
lende breedtes (90, 110, 140 en 190 mm) op een dikte van 50 
mm. Het gamma werd onlangs aangevuld met een nieuwe 
dikte van 80 mm.
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   Van bij de start kon het eerste Deschacht 
zinkcenter te Oostakker rekenen op bijzon-
der veel bijval. Dakdekkers en schrijnwerkers 
stelden direct het ruime aanbod aan kwalita-
tieve grondstoffen zoals koper, zink en lood 
op prijs. De maatwerkservice in het plooi- en 
snijcenter was onmiskenbaar een schot in de 
roos. Goten, afvoerbuizen en gevelbekledin-
gen konden nu nog sneller klaargemaakt en 
geplaatst worden.

Vrij snel kwam ook de vraag naar dergelijke 
service-centers in onze andere vestigingen. 

deschacht aartselaar legt vanaf 1 april 
alle dak- en schrijnwerkers in de watten
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Het was dan ook slechts een kwestie van tijd 
vooraleer een tweede Deschacht zinkcen-
ter zijn deuren zou openen. En ditmaal was 
Aartselaar aan de beurt. Vanaf 1 april 2010 
kunnen alle vaklui uit de brede Antwerpse 
regio hier een beroep doen op het diensten-
pakket van een volwaardig en erkend zink-
center: het snijden en plooien op maat van 
goten en afvoerpijpen in koper of zink, tot op 
een lengte van 6 m.

Ook in Aartselaar is er steeds een specia-
list aanwezig om u met raad en daad bij te 
staan en om uw maatwerk in een minimum 

van tijd vakkundig af te werken. Het plooien 
en snijden gebeurt terwijl u wacht, maar het 
is wel aangeraden om eerst telefonisch een 
afspraak te maken. Zo vermijdt u nodeloze 
wachttijden.

De opening van het zinkcenter in Aartselaar 
werd met vrij veel middelen aangekondigd 
(spandoeken, mailing, flyers, reclamebor-
den, ...) en kon rekenen op een ruime belang-
stelling.

Meer info over het zinkcenter in Aartselaar ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0111

Ook in Aartselaar is er steeds een specialist aanwezig om u met raad en daad bij te staan en om uw maatwerk in een 
minimum van tijd vakkundig af te werken.

DESCHACHT PLASTICS 
OP EMPACK 2011

   Op 12 en 13 oktober vindt te Brussel 
EMPACK 2011 plaats, dé vakbeurs in 
België voor verpakkingen en verpak-
kingstechnologie. Uiteraard konden 
we met onze folie-afdeling niet ont-
breken op dit gespecialiseerde event. 
Veel beslissingsnemers uit de sector 
bezoeken immers de beurs en kunnen 
zo in een korte tijdspanne kennis ma-
ken met onze vele mogelijkheden op 
vlak van verpakkingsfolies.
De redenen om aan een dergelijke 
beurs deel te nemen, zijn evenwel niet 
louter commercieel van aard. Ook op 
vlak van imago en uitstraling zullen we 
hier zeker in de positieve zin opvallen 
met onze stand. 
Het is tevens de gedroomde gelegen-
heid om de markt te polsen naar mo-
gelijke nieuwe toepassingen van onze 
folies en zo ons marktaandeel nog te 
vergroten. 

Afspraak op 12 en 13 oktober
in Brussels Expo, Paleis 7

stand A093
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Oostakker

Geel
OpeninG 2012

Aartselaar
Hamme

Gent

Zedelgem

Tielt

Hasselt

Antwerpen

Kortrijk

Brugge

Brussel

www.deschachtplastics.bedeschacht vestiGinGen

deschacht plastics aartselaar
Langlaarsteenweg 168 (nabij A12)
T  +32 (0)3 870 69 69
F  +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschachtplastics.be 
OPENINGSUREN 
MA TOT VR : 7 - 12 U / 13 - 18 U – ZA : 8 - 12 U

deschacht plastics Gent-oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
T  +32 (0)9 355 74 54
F  +32 (0)9 355 76 79 
oostakker@deschachtplastics.be 
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 7 - 12 U / 13 - 18 U – ZA : 8 - 12 U

deschacht plastics hamme
Horizonsquare 
T  +32 (0)52 25 87 20
F  +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschachtplastics.be 
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 8 - 12U / 13 - 17 U

deschacht plastics tielt
Szamotulystraat 3
T  +32 (0)51 68 93 77
F  +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschachtplastics.be 
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 8  - 12 U / 13 - 17 U

deschacht plastics Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
T  +32 (0)50 27 61 11
F  +32 (0)50 27 51 28
zedelgem@deschachtplastics.be 
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 7.30 - 12 U / 13 - 18 U – ZA : 8 - 12 U

Van alle bouwmarkten thuis !
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Gebruik deze kaart, om technische documenten, extra 
exemplaren en dergelijke op te vragen. Achter elk artikel 
over een bepaald “Deschacht” project staat een 
referentienummer bv. 0101 . Het volstaat om dat
nummer aan te kruisen op de kaart en de kaart :

• te faxen naar : 09 355 76 79
• te mailen naar : oostakker@deschachtplastics.be
• op te sturen naar deschacht plastics, 
 antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-oostakker

U ontvangt vrijblijvend alle beschikbare documentatie.

Om aan uw vraag te kunnen voldoen vragen we u 
zeker de activiteit van uw firma en telefoonnummer in 
te vullen op de kaart voor aanvraag van documentatieA
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DESCHACHT INFO EDITIE 01      GELIEVE ONS ZO VLUG MOGELIjK TE DOCUMENTEREN OVER :

  RIOLERING EN AFVOER   ISOLATIEMATERIALEN    KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN

  FOLIES   GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

0101

0105

0102

0107

0103 0109 0108

0104 0106 0110

0111

NAAM BEDRIJF                                     SECTOR/ACTIVITEITEN

ADRES                                                              GSM        

TEL                                        FAX                                        E-MAIL

      GELIEVE ONS           EXTRA EXEMPLAREN “DESCHACHT INFO” EDITIE 1 OP TE STUREN. DEZE EXEMPLAREN ZIJN BESTEMD VOOR DHR/MEVR.

RIOLERING EN AFVOER

ISOLATIEMATERIALEN

KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN

FOLIES

GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN


