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Navigatie Deschacht Info
Bij elk artikel staat een gekleurd blokje 
dat overeenstemt met de productgroep 
waarover de tekst gaat. 

Innoveren is vooruitgaan
Nu de winter op zijn einde loopt en iedereen 
luidop droomt van de eerste lentezon, staan we bij 
Deschacht te popelen om er stevig in te vliegen. 
We geloven dat we dit jaar opnieuw markante 
zaken gaan realiseren en dat onze klanten hun 
vertrouwen in ons bedrijf bevestigd zullen zien. 
We geloven ook sterk in innovatie en pakken 
graag uit met onze recentste vernieuwingen. Zo 
staat onze e-commerce sinds kort op punt. Hebt 
u nog geen login? Vraag hem dan snel aan via 
onze vernieuwde website. Makkelijk, gratis en 
bovendien voordelig: u geniet immers een extra % 
korting op alle online bestellingen. In een tweede 
fase breiden we ons aanbod uitbreiden en u ook 
digitaal factureren digitale facturatie. 

Deschacht in het nieuw

Onze huisstijl krijgt een make-over. Deschacht 
Plastics heet voortaan Deschacht en de 5 divisies 
worden gebundeld in 3 divisies: Riolering & Afvoer 
- Dak, Gevel & Isolatie - Folies. Elke divisie blijft 
innoveren, je leest erover in deze nieuwsbrief.

Ondertussen nadert de opening van ons filiaal in 
Geel. Het team van Werner Bertjens krijgt vorm, 
de eerste aanwervingen zijn gebeurd. U kan 
de vorderingen volgen op onze website. Ook de 
verbouwingen in Oostakker gaan van start. De 
showroom wordt omgebouwd tot een heuse shop. 
Doelstelling: onze klanten  sneller en efficiënter  
bedienen. U merkt het, wij bouwen vol vertrouwen 
aan de toekomst van Deschacht.

Veel leesplezier!

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht

  Bij CNH in Zedelgem worden maaidorsers, 
zelfrijdende veldhakselaars en grootpakpersen 
ontwikkeld, geproduceerd en verkocht. In het 
kader van een nieuwbouwuitbreiding bestemd 
voor burelen sprak Janssens Bouw zijn jarenlange 
leverancier Deschacht aan voor de levering van 
Kingspan isolatiematerialen. 

CNH Belgium maakt deel uit van Fiat Industrial en behoort tot de belang-

rijkste producenten wereldwijd van landbouw- en industriële machines. 

Fiat Industrial heeft in België twee vestigingen: CNH in Zedelgem en 

New Holland Tractor Limited in Antwerpen. CNH telt ruim honderd jaar 

ervaring en zo’n 2500 gedreven medewerkers en vormt zo het ‘Center of 

Excellence’ voor oogstmachines. Janssens Bouw kreeg de mooie opdracht 

voor de nieuwbouw van burelen op de site in Zedelgem. Omwille van de 

goede contacten, die al meer dan twintig jaar stand houden, deed Janssens 

Bouw de bestelling van  Kingspan Isolatie opnieuw bij Deschacht. 

Kingspan spouwisolatie

Koen Janssens, zaakvoerder: “Voor het isoleren van de muren hebben we 

spouwisolatie met een dikte van 8 cm gebruikt. Therma TW50 is een 

PIR spouwisolatieplaat voor de thermische isolatie van spouwmuren. 

De platen laten zich gemakkelijk plaatsen en in het verleden werkten we 

al met Kingspan. De werken liepen dus van een leien dakje. Natuurlijk 

speelt ook de ervaring van mijn vakmensen daar een aanzienlijke rol in.” 

De ruwbouwfase is ondertussen afgerond. “Binnenkort zitten we met 

nog een aantal grote bouwprojecten waarbij we zeker weer op Deschacht 

zullen rekenen voor de levering van materialen. De gegarandeerd 

vlotte service in combinatie met de goede verstandhouding geeft onze 

samenwerking een kapitale meerwaarde.” 

Voor het isoleren van de muren werd Therma TW50 
gebruikt, een PIR spouwisolatieplaat.
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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 Kingspan Insulation? Contacteer onze 
divisie Dak, Gevel & Isolatie via 09 355 74 54 of 
oostakker@deschacht.eu.

“De gegarandeerd vlotte service in combinatie met de 
goede verstandhouding geeft onze samenwerking een 

kapitale meerwaarde.”
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Ladingzekering: veilig 
verpakt op weg dankzij 
Deschacht

  Er gelden steeds strengere normen en verplichtingen voor professioneel 
vervoer van goederen op de Europese wegen. De blijvende toename van 
zwaar vervoer en de impact ervan op de algemene verkeersveiligheid 
maken dat ook noodzakelijk. Deschacht zorgt niet alleen voor veilige 
verpakkingsmaterialen, we geven ook onderbouwd advies inzake de 
regelgeving omtrent verpakking voor transport.

Duidelijke regels
Vrachtwagens remmen en versnellen vaak 

zodat ladingen makkelijk aan het schuiven 

kunnen gaan. Ook de soms krappe ronde 

punten zorgen voor extra schuifrisico van 

de lading wanneer de achterwielen erover-

heen gaan. Een veilige verpakking van 

de goederen en de nodige stabiliteit in de 

vrachtwagen zijn dus een must. Eenduidige 

regels maken verwarring onmogelijk. 

Daarom werden die voor ladingzekering 

vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB 27 

april 2007).

Doe de 26°-test
Hoe weet u nu zeker of een pallet veilig 

verpakt is? Een gekende proef is de 26°-hel-

lingtest. Een gestapelde en verpakte pallet 

wordt in een hoek van 26° gekanteld. Blijven 

de goederen onbeweeglijk zitten? Dan is er 

sprake van een voldoende stevige transport-

verpakking en kan u het transport met een 

gerust hart laten vertrekken. 

Matco + folie + advies van 
Deschacht = veiligheid troef!
Met de eersteklas palletwikkelmachines 

van Matco wordt verpakken kinderspel. 

Ons uitgebreide gamma kwaliteitsfolies ga-

randeert de juiste folie voor elke mogelijke 

verpakkingstoepassing: wikkelfolie (met of 

zonder topvel), rek- of krimphoezen (ook 

voor waterdicht verpakken), stretchwik-

kelfolie … Dankzij de ruime expertise staat 

Deschacht niet alleen in voor de levering 

van verpakkingsmaterialen, u mag ook op 

ons rekenen voor advies conform de wet-

geving. We zijn op de hoogte van alle eisen 

waaraan transportverpakkingen moeten 

voldoen. U weet dus precies welke folie u 

nodig hebt en hoe u die moet aanwenden 

om volledig in orde te zijn met de wetgeving 

op ladingzekering. 

Meer informatie?
Contacteer onze divisie Folies via 
linsay.koyen@deschacht.eu of 09 355 74 54
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Marc, Jef & Guy: team Rijkevorsel

26°-hellingtest

Team in de kijker

Enthousiast, ambitieus en flexibel. Dat zijn de kernwoorden die het driekoppige team van Deschacht Rijkevorsel 
typeren. Na de overname door Deschacht in 2011 kwamen er twee teamleden bij: Jef Segers en Guy Wuyts. Jef is 
verantwoordelijk voor het magazijn en gaat de baan op als chauffeur, Guy fungeert als filiaalverantwoordelijke. Marc 
Van Gompel bleef actief als commerciële buitendienstmedewerker. In afwachting van de opening van Deschacht 
Geel heeft ook Werner Bertjens (toekomstig filiaalverantwoordelijke, zie foto p. 3) zijn vaste stek in Rijkevorsel. 

Van Rijkevorsel naar Hoogstraten

Na de overname van vorig jaar is het productaanbod uitgebreid van enkel isolatiematerialen naar het hele 
Deschacht-gamma. De huidige locatie is echter te klein dus verhuizen we binnenkort naar een grotere vestiging 
in Hoogstraten. Guy Wuyts: “We zijn een klein team en werken bijzonder goed samen. Flexibiliteit is een must, we 
nemen zonder probleem elkaars taken over als de situatie dat vraagt. Een goede werking van het filiaal is onze 
prioriteit en daar zetten we ons dagelijks voor in. Dat blijft zo in Hoogstraten. Momenteel is de werkdruk goed 
verdeeld maar er zijn natuurlijk hectische momenten. Gelukkig kan er evengoed eens gelachen worden!”

HDPE-drinkwaterleidingen van Deschacht  
nu ook met Belgaqua-certificaat

  De HDPE-drinkwaterleidingen van Deschacht droegen al een BENOR-keurmerk (NBN EN 12201). Sinds kort zijn ze ook opgenomen in de 
gecertificeerde lijst van Belgaqua. Zo komen onze HDPE-leidingen in aanmerking voor gebruik binnen alle Belgische drinkwatermaatschappijen. De 
buizen zijn vervaardigd uit PE 100 en zijn beschikbaar in de kleur blauw of zwart met blauwe langsstrepen. Deschacht levert HDPE-buizen van 20 
t.e.m. 1000 mm diameter en beschikt daarmee over een zeer ruim assortiment.

Deschacht bedient nutssector

Naast de HDPE-drinkwaterleidingen vindt 

u bij Deschacht ook BENOR-gekeurde 

HDPE-drukleidingen voor het transport van 

afval- en proceswater, en PE-electrolas- en 

stuiklasfittings. De verdere uitbreiding van het 

leveringsprogramma  betekent een belangrijke 

stap vooruit in de positie van Deschacht in de 

nutssector .

Hebt u vragen over deze producten en het 
BENOR-certificaat? Neem dan zeker contact op 
met de divisie Riolering & Afvoer: 
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633

De HDPE-drinkwaterleidingen zijn vervaardigd uit PE 100 en komen 

in een blauwe kleur of zwarte kleur met blauwe langsstrepen.
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Exclusieve LDPE-folies van 
Deschacht bekoren Copaco

  Copaco is een topspeler op het gebied van zonwering en muggengaas. 
Met 90% van de productie bestemd voor export, is Copaco een klinkende 
naam tot ver buiten de landsgrenzen. Toen het bedrijf vorig jaar bij 
Deschacht kwam aankloppen met het verzoek om voor hen speciale LDPE-
folies te produceren, hoefden we daar geen twee keer over na te denken.   

Al sinds 1958 is het familiebedrijf Copaco 

gespecialiseerd in de productie van 

screendoeken. Van doeken voor binnen- 

en buitenzonwering over blockout en 

polyester doeken tot muggengaas. Niet 

voor niets geniet Copaco het vertrouwen 

van de grootste Europese zonwerings- en 

muggengaasverwerkers, die de producten 

met plezier promoten bij allerhande projecten 

en op lokale markten. Nathalie Opsommer, 

Aankoopverantwoordelijke: “We weten dat 

we veeleisend zijn voor onze leveranciers. De 

producten die we bestellen zaten niet in het 

standaard gamma van Deschacht. Ze worden 

dus speciaal voor ons geproduceerd en dat 

waarderen we enorm.”

Vlakfolie en buisfolie

Copaco neemt momenteel twee soorten 

folie af: LDPE-vlakfolie 100 my en LDPE-

buisfolie 250 my. Nathalie Opsommer: “De 

vlakfolie wordt rond onze rollen gelast of 

vastgemaakt met plakband. Mochten we dat 

niet doen, dan zou de lijm van het plakband in 

aanraking komen met het doek en strepen en 

afdrukken geven. In de buisfolie worden onze 

screenrollen verpakt ter bescherming tegen 

vuil en stof. De folie gaat over de breedte van 

de rol, de uiteinden worden toegesnoerd met 

een binder. Daarna stockeren we onze rollen 

of versturen ze in een kartonnen koker. De 

dikte die wij gebruiken is 250 my, essentieel 

om te garanderen dat de folie niet scheurt 

bij de interne verhandeling of tijdens het 

transport.

Kwaliteitsprobleem? 
Topprioriteit voor Deschacht

Sinds de start van de samenwerking begin 

vorig jaar is Copaco uiterst tevreden over de 

service en kwaliteit van Deschacht. Nathalie 

Opsommer: “We hebben al gemerkt dat 

kwaliteit voor Deschacht steeds topprioriteit 

is. Ze stellen echt alles in het werk om ervoor te 

zorgen dat er zich in geen geval productiestops 

voordoen.” Aangezien de bestellingen van 

Copaco geen standaardproducten zijn, 

bedraagt de productietijd gemiddeld drie 

weken. Daarom wordt er gewerkt met 

een afroepsysteem. Deschacht houdt de 

producten op stock zodat een snelle levering 

nooit een probleem vormt. 

Copaco in vogelvlucht

•	 opgericht	in	1958

•	 locatie:	 Bavikhove	 (hoofdzetel),	 Spanje	

(verkoopkantoor)

•	 kernactiviteit:	productie	van	screendoeken	

en muggengaas

•	 actieterrein:	wereldwijd

•	 aantal	werknemers:	+-	100	(Bavikhove)

•	 motto:	“Ons	grootste	streefdoel?	Klanten-

tevredenheid wereldwijd.”

Nathalie Opsommer, 
aankoopverantwoordelijke

Meer informatie?
Contacteer onze divisie Folies via 
linsay.koyen@deschacht.eu of 09 355 74 54

“De opening van Deschacht Geel 
kan er niet snel genoeg zijn!”

Werner Bertjens kent de wereld van de bouw als geen ander. Na 
25 jaar als landmeter, werfleider en projectleider in de grond- , 
wegenis- en waterbouwkundige werken werd het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. De vacature voor filiaalverantwoordelijke van 
Deschacht Geel – nota bene zijn geboortestad – kwam als geroepen. 

“Toen ik las dat Deschacht een nieuw 

filiaal zou openen in Geel, waar ik geboren 

en getogen ben, en op zoek was naar een 

vestigingsmanager, heb ik niet getwijfeld 

om ervoor te gaan. En kijk, sinds 1 april 

2012 maak ik deel uit van Deschacht.” 

Na 25 jaar in de aannemerswereld was 

Werner toe aan een nieuwe uitdaging. 

De toeleveringsdiensten van Deschacht 

waren een uitgelezen kans. Momenteel 

werkt hij hoofdzakelijk vanuit de vestiging 

in Rijkevorsel, maar vanaf eind april, 

begin mei verhuist Werner richting Geel. 

“In afwachting van de opening heb ik 

ruimschoots de kans gekregen om niet 

alleen de werking van Deschacht te leren 

kennen maar ook productkennis op te 

doen, een niet te onderschatten aspect van 

deze job.” 

Productkennis maakt het verschil

“Productkennis is niet alleen de naam, 

verpakkingshoeveelheid en prijs kennen, 

maar ook de eigenschappen, toepasbaarheid 

en verwerkingswijze om de klant zo goed 

mogelijk te kunnen informeren.” Het filiaal 

in Geel zal naar stockagecapaciteit in 

hoeveelheden en verscheidenheid dezelfde 

proporties aannemen als de hoofdzetel in 

Oostakker. Het grote werk moet dus nog 

komen voor Werner: het aansturen van een 

team dat het filiaal in Geel zal laten groeien 

en bloeien, zorgen dat de producten steeds 

voldoende op voorraad zijn, klanten tijdig 

en correct helpen en beleveren enz. “Ik 

kan niet wachten tot het zover is en kijk 

ernaar uit om iedereen met de glimlach te 

bedienen.”

Codewoord ‘actie’

Voor Werner begint het hoe langer hoe 

meer te kriebelen om aan het echte werk te 

beginnen. “In afwachting van de opening 

van Geel ben ik me niet alleen aan het 

bekwamen in de job van leverancier, ik 

probeer ook mijn steentje bij te dragen naar 

opvolging en inrichting van de gloednieuwe 

werkplek. Dat omvat niet alleen de 

aankoop van heftrucks, vrachtwagens, 

magazijnrekken, palletstellingen enz. 

maar ook de samenstelling van een nieuw 

team van competente, gedreven mensen.” 

Daarnaast leert Werner prijsoffertes 

uitwerken en opvolgen, zowel voor 

aanbestedingen als werken in uitvoering. 

“Gelukkig is er een schare aan enthousiaste 

collega’s waarbij ik met al mijn vragen 

terechtkan. Het eerste moment dat ik niets 

om handen heb moet nog komen, voor je het 

beseft is de werkweek om. Ik heb nog geen 

seconde spijt gehad van mijn professionele 

koerswijziging, integendeel.”

In de spotlight 
Werner Bertjens
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Meer info over Zink? Contacteer onze divisie 
Dak, Gevel & Isolatie via 09 355 74 54 of  
oostakker@deschacht.eu.
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Menda Dakwerken siert paraboolvormig dak met zink 
van Deschacht 

  In hartje Brussel vond tijdens de wintermaanden een indrukwekkend 
gebeuren plaats. Het paraboolvormige dak van een appartementsgebouw 
werd volledig bekleed met zink van Deschacht. Menda Dakwerken zorgde 
voor de feilloze fixatie ervan. 

Het was een opdracht van formaat: het dak met 

paraboolvorm van een appartementsgebouw 

bekleden met zink. Een opdracht waar 

Menda Dakwerken, specialist in algemene 

en industriële dakwerken, zich maar al te 

graag in vastbeet. Menda biedt sinds 1988 

100% waterdichte oplossingen voor complexe 

situaties.  Voor dit project stond het bedrijf in 

voor de daktimmerwerken en het bekleden 

met zink ervan. De positieve ervaringen met 

Deschacht deed Menda opnieuw voor onze 

materialen kiezen.  

Deels gecentreerde zinkbanen

Luc Hens, zaakvoerder: “Voor het dak hebben 

we kwartszink met staande naad besteld. Die 

kleur is licht geprepatineerd wat ervoor zorgt 

dat het vanaf de plaatsing een resultaat geeft 

dat dicht aanleunt bij natuurlijk gepatineerd 

zink met dat voordeel dat het hele oppervlak 

egaal oogt. Door de boogvorm moesten de 

banen deels gecentreerd worden, wat in een van 

de gespecialiseerde zinkcentra van Deschacht 

gebeurde. Zink is een broos materiaal dat 

snel beschadigd of vervormd geraakt. Dankzij 

de zorgvuldige verpakking en het veilige 

transport leverde Deschacht alle zinkbanen 

in optimale staat op de werf.” Die levering 

gebeurde trouwens om 5u ’s ochtends zodat het 

verkeer geen hinder hoefde te ondervinden. 

Steeds meer bestellingen bij 
Deschacht  

Luc Hens is heel erg te spreken over Deschacht. 

“Excellente service en waardevolle technische 

ondersteuning”, klinkt het volmondig. “Onze 

eerste bestelling dateert van 2006 en het gaat 

in stijgende lijn. De laatste tijd beginnen we 

steeds meer op hen te rekenen voor de levering 

van materialen, we gaan ervan uit dat dat ook 

in de toekomst het geval blijft.”

PE-afvoersysteem van Deschacht, kwalitatief en onverteerbaar
  Het PE-afvoersysteem van Deschacht is als leidingsysteem uitermate geschikt voor 

binnen- en buitenriolering. Het kan wel of niet worden ingegraven en dient voor de afvoer 

van huisafval- en regenwater. Qua thermische bestandheid is het systeem ingedeeld in 

de klasse HT, aangewezen bij de afvoer van huisafvalwater dat tot 95°C kan bedragen.

De beste materiaaleigenschappen

Dankzij zijn hoge slagvastheid is HDPE uitermate 
geschikt voor verticaal en horizontaal opgehangen 
leidingen. Met behulp van een lasverbinding kunnen 
de verschillende  onderdelen aan elkaar gemonteerd 
worden en wordt een waterdichte verbinding 
gegarandeerd. HDPE heeft de best mogelijke 
eigenschappen van alle materialen dankzij de hoge 
thermische, chemische en mechanische weerstand. 

De boogvorm van de zinkbanen werd deels 
gecentreerd in een van de gespecialiseerde 
zinkcentra van Deschacht.

Het plaatsen van de zinkbanen met boogvorm was geen 
sinecure en gebeurde met de grootste omzichtigheid.

Meer info over ons PE-afvoersysteem? 
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via 
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.
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Infiltratiebekkens 
bufferen hemelwater van 
Carrefour Kraainem

  Op de bedrijfssite langs de Wezembeeklaan in Kraainem werd aan 
Carrefour Planet onlangs een ingenieus infiltratiesysteem geplaatst. 
Opdrachtgever Redevco, beheerder van de retailsite, rekende op Beckers 
voor een feilloze plaatsing van het systeem. Deschacht voorzag in de 
kwaliteitsmaterialen en installeerde het bekken met IT plus® Variobox en 
IT plus® Controlbox .

De werken aan Carrefour Planet in 

Kraainem kaderden in een volledige 

vernieuwing van het rioleringssysteem. 

Beckers stond in voor de afkoppeling van 

het hemelwater, de rioolvernieuwing en  

-renovatie en de aanleg van twee onder-

grondse bufferbekkens. Antea Group 

fungeerde als studiebureau, maar ook de 

studiedienst van Deschacht had van bij de 

onderhandelingen een waardevolle inbreng. 

Aanvankelijk werd immers geopteerd voor 

betonnen prefab bekkens, maar het advies 

van Deschacht leidde naar de keuze voor IT 

plus® Variobox en IT plus® Controlbox.

Bekken noord en bekken zuid

Voor de buffering van het hemelwater 

waren twee bufferbekkens voorzien: 

het inspecteerbaar bekken noord en het 

inspecteerbaar bekken zuid. Beide bekkens 

zijn opgebouwd uit een combinatie van IT 

plus® Variobox en IT plus® Controlbox. Het 

noorderbekken heeft een opslagcapaciteit 

van ruim 253 m³, het zuiderbekken zo’n 

372 m³. IT plus® Variobox is gemaakt van 

polypropyleen, een kunststofsoort die in 

een donkere omgeving levenslang houdbaar 

is. Bovendien scheidt polypropyleen geen 

stoffen af aan het water en is het 100% 

recycleerbaar. Met een minimale hoeveelheid 

materiaal is ook een grote opslagcapaciteit 

verzekerd, de benuttingsgraad van de IT 

plus® Variobox bedraagt maar liefst 95%.

Stabiliteit vrijwaren

Het plaatsen van de infiltratiebekkens 

hield enkele technische moeilijkheden 

in. Om de stabiliteit van het gebouw van 

Carrefour Planet te beschermen, diende 

het noorderbekken te worden geplaatst 

naast een damplankenrij. Ook gebeurde 

het lossen van de boxen met een verreiker 

aangezien het transport ervan in een 

gesloten vrachtwagen plaatsvond. Toch 

verliepen de werken vlot en liep het project 

op geen enkel moment vertragingen op. 

Deschacht, een belangrijke 
leverancier

Deschacht was niet aan zijn proefstuk 

toe als leverancier voor Beckers. Bert 

Steurs, Inkoper: “In het verleden waren de 

ervaringen altijd positief, en ook dit keer 

zorgde Deschacht voor een toegevoegde 

waarde. Enerzijds met het advies van de 

studiedienst, anderzijds met de goede 

service en uitstekende materialen. Ook in 

de toekomst blijven wij samenwerken met 

Deschacht als belangrijke leverancier van 

PVC en PP.”

Meer informatie over IT plus® Variobox en  
IT plus® Controlbox ?
Contacteer onze divisie Riolering & Afvoer via 
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.
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Matco kwam, zag en overwon 
bij Brabomills

  Brabomills Paniflower uit Merksem rekent al jaren op Deschacht voor hun 
kwalitatieve folies. Toen de producent van tarwebloem en meel op zoek ging 
naar een stand-alone wikkelmachine keek hij meteen onze richting uit. En 
welk ander merk dan het gerenommeerde Matco levert immers de kwaliteit die 
Brabomills nodig heeft? 

Brabomills kent alle ins en outs van het 

maalderijgebeuren. Als divisie van een familiale 

holding is Brabomills vandaag een van de 

grootste producenten van bloem in België. De 

maalderij telt vijf productielijnen met een totale 

capaciteit van zo’n 1000 ton bloem per dag. De 

bedrijfssite heeft een opslagcapaciteit van maar 

liefst 60.000 ton. Kristof Sprangers, dienst 

aankoop: “Voor de verpakking van pallets 

met tarwebloem en aanverwante producten 

gebruiken we de folies van Deschacht. De 

producten worden afgevuld in zakken van 

25 kg en op pallets gestapeld van 1 ton. Een 

stevige omwikkeling is dus essentieel.”

Matco regeert

Brabomills maakte al gebruik van Deschacht-

folies voor de wikkelaar ingebouwd in de 

productielijn en voor de handwikkelrollen. 

Enkele maanden geleden rees de vraag naar 

een stand-alone wikkelaar. Kristof Sprangers: 

“We werken al lange tijd samen met Deschacht 

voor onze wikkelfolies. Toen we op zoek gingen 

naar een extra stand-alone wikkelaar wees alles 

opnieuw richting Deschacht aangezien zij  de 

palletwikkelmachines van Matco verdelen. We 

hebben met hen een machine uitgezocht die 

voldoet aan onze noden en die binnen het budget 

lag. Uiteraard hebben we de aanbieding van 

Deschacht vergeleken met andere producten, 

maar de goede service die we in het verleden 

kregen gecombineerd met de sterke prijs heeft 

ons doen kiezen voor de Matco-wikkelaar.” 

Ook over de soepele contacten en de correcte 

afhandeling van bestellingen is Brabomills heel 

tevreden. 

Matco A400

In overleg met Deschacht koos Brabomills voor 

de Matco A400 machine, een semi-automati-

sche draaitafel palletwikkelaar, een topper op 

het gebied van pallets wikkelen. Hij wordt stan-

daard geleverd met Easy Folie Invoer (EFI) met 

aangedreven folie voorreksysteem. Er is ook de 

keuze tussen een lage of hoge folierek. Kristof 

Sprangers: “De machine beantwoordt volledig 

aan onze verwachtingen, we zijn heel tevreden 

over de gemaakte keuze.”

Brabomills in vogelvlucht
•	 opgericht	in	1980

•	 locatie:	Merksem

•	 kernactiviteit(en):	productie	van	
tarwebloem en meel

•	 klanten:	industriële	bakkerijen,	
biscuiteries, snackfoodproducenten en 
ambachtelijke bakkers

•	 werkterrein:	België,	Nederland,	Noord-
Frankrijk

•	 aantal	werknemers:	ca.	100

De troeven van de Matco  
A400 Palletwikkelaar
•	 draaitafel	wikkelaar	

•	 uiterst	compleet	

•	 bedieningsgemak	

•	 besturing	met	voorkeuze	(3x)

•	 frequentie	geregelde	draaitafel	én	
foliewagen 

•	 automatisch	foliedoorpriksysteem

•	 breed	scala	aan	ladingen	mogelijk	

•	 tot	25	pallets	per	uur

•	 speciale	uitvoeringen	afgestemd	op	de	
specifieke palletafmetingen, gewichten of 
producten

“Samen met Deschacht hebben we 
een Matco palletwikkelaar uitgezocht 

die voldoet aan onze noden en ook 
binnen het budget lag.”

“Het advies van de studiedienst 
van Deschacht leidde ons naar de 

keuze voor IT plus® Variobox en IT 
plus® Controlbox .”
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Contacteer onze divisie Riolering & Afvoer via 
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.
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Nidagravel® grindstabilisatie: duurzaam en stabiel 
grindoppervlak zonder spoorvorming

  Nidagravel® werd speciaal ontwikkeld voor de aanleg van stabiele, duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind. In tegenstelling 
tot los grind blijft nidagravel® dankzij de platen in honingraat perfect op zijn plaats. Makkelijk beloop- en berijdbaar en geen spoorvorming, 
niets dan voordelen. 

U kent het ongetwijfeld: u wandelt of rijdt een 

parking op en voelt het grind van onder uw 

voeten of banden opzij schuiven. Dat is dubbel 

leed. Het ongemak van het wandelen of rijden is 

voor u, de ontsierende sporen het resultaat voor 

de parking. Maar dankzij nidagravel® behoort 

dat scenario vanaf nu tot het verleden. 

Grind in honingraatstructuur 

De nidagravel® platen zijn gemaakt van geëx-

trudeerd polypropyleen en hebben een honing-

raatstructuur. Ze zijn licht en drukbestendig en 

werden specifiek ontwikkeld om terreinen met 

grind of kiezel te versterken en te stabiliseren. 

De platen zijn resistent tegen agressieve produc-

ten, micro-organismes en knaagdieren en volle-

dig recycleerbaar. Belangrijk is dat de platen ook 

onzichtbaar zijn na plaatsing. Eens het grind 

erover verdeeld is, is niets meer te zien van de 

honingraatstructuren. 

Multifunctioneel geotextiel

De onderzijde van de nidagravel® platen zijn be-

kleed met een poreus geotextiel. Zo wordt voor-

komen dat het grind wegzakt in de ondergrond 

of onder de platen terechtkomt en de platen op 

termijn naar boven duwt. Tegelijkertijd doet het 

dienst als antiworteldoek. 

Snel en eenvoudig te plaatsen

Het lage gewicht van de platen en de grote 

afmetingen laten een snelle plaatsing toe. 

Bovendien hebt u hier geen speciaal gereedschap 

voor nodig. Nidagravel® is 100% waterdoorlatend 

wat betekent dat er geen plasvorming mogelijk 

is noch dat er afvoersystemen nodig zijn. Ook 

volgen de platen de vorm van uw terrein en 

glijden niet weg, zelfs niet bij een lichte helling. 

Als laatste zijn de platen ook onkruidwerend, 

bestand tegen UV-stralen en vorst en eenvoudig 

in onderhoud. Het resultaat is een duurzaam en 

stabiel grindoppervlak dat makkelijk beloop- en 

berijdbaar is met de fiets, rolstoel of auto. 

Nieuw: Supergum Plus, roofing met ATG-keuring
  Het Supergamma roofing van Deschacht is een succesverhaal. Dat motiveerde ons om 

een variant op het bestaande Supergum te lanceren: Supergum Plus. Het nieuwe product 
in ons private label gamma is de opvolger van het bestaande Supergum. Het grote ver-
schil is dat Supergum Plus een ATG-keuring (12/2906) heeft. Supergum Plus doet dienst 
als bovenlaag en wordt gebruikt voor het waterdicht maken van platte daken. Het Super-
gamma wordt vervolledigd met het dampscherm Superuno en de onderlaag Superprime.

Super in de ruimste zin van het woord

Supergum Plus 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. Supergum Plus is 
een zeer homogene dakbaan met lange levensduur. 
Dit door zijn performante APP plastomeer coating 
in combinatie met een zeer stabiele composiet 
wapening. Het product wordt dan ook aangeleverd 
met tien jaar verzekerde productgarantie. Het 
membraan bezit een koude buig van -15 °C en een 

vloeitemperatuur van 140 °C wat zorgt voor een 
zeer goede en snelle verwerking. De dakbaan kan 
toegepast worden in één- of meerlaagse dakopbouw 
voor nieuwbouw en renovatie. Dankzij de ATG-keuring 
is Supergum Plus ook geschikt voor grote werven waar 
de producten aan bepaalde normen en wetgevingen 
moet voldoen. Tot slot is de prijs-kwaliteitverhouding 
van Supergum Plus op zijn minst competitief te 
noemen. Super in de ruimste zin van het woord dus!

Bovenlaag: Polyester Composite 200 gram - 
ATG en Broof T 1 - APP 4 mm AD Mec

Dampscherm: Glasfibre 3 mm T Mec

Onderlaag: Polyester APP 3 mm T Mec

NIEUW!IN ONS GAMMA

Meer info over Supergum Plus? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
oostakker@deschacht.eu of 09 355 74 54.

Nidagravel® garandeert een stabiele ondergrond 

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

Ontdek de voordelen van 
Deschacht e-commerce!

Eindelijk is het zover, vanaf nu kan u ook online bestellen 
bij Deschacht. Een succes, zo blijkt, want enkele uren na 
lancering liepen de eerste registraties al binnen.  

Online kopen en verkopen is in. Het 

overdonderende enthousiasme meteen na het 

live zetten van de e-commerce van Deschacht 

was de beste bevestiging dat ook de bouwmarkt 

er klaar voor is. Met het online catalogusluik 

willen we het u, onze klant, zo gemakkelijk 

mogelijk maken om uw materialen en 

producten te bestellen. In enkele muisklikken 

hebt u uw bestelling geplaatst en kan u kiezen 

waar en wanneer die moet worden geleverd of 

zal worden afgehaald. 

Voorraden in real time

Bezoekers krijgen te zien welke materialen 

in welke filialen voorradig zijn en in welke 

hoeveelheid. Voorraden worden in real time 

bijgehouden en zijn dus steeds up-to-date. 

Geregistreerde klanten (registratie is eenvoudig 

en gratis) krijgen na login hun eigen prijzen te 

zien en kunnen in enkele klikken ook effectief 

een bestelling plaatsen. 

Online bestellen = goedkoper

Deschacht hoort in de sector bij de pioniers wat 

e-commerce betreft. Online bestellen is niet 

alleen gemakkelijk, het levert ook korting op. 

U mag immers rekenen op een vermindering 

met 1% van het totaalbedrag van uw bestelling. 

Hoe groter de bestelling, hoe groter de korting. 

Aarzel dus niet om u te registreren via de 

button in de rechterbovenhoek van onze site. 

Let wel, registratie is enkel mogelijk voor 

professionelen met btw-nummer. Surf snel 

naar www.deschacht.eu en bestel vandaag nog 

online. Onze vernieuwde website zal trouwens 

ook de komende maanden nog evolueren, hou 

hem dus zeker in de gaten! 

Onze allereerste e-klant was Jeroen Cloots 

van Van Loo - Peeters:

“Ik bekijk regelmatig de productprijzen 

online en vind het erg handig dat ik nu 

ook online kan bestellen. Meteen na mijn 

registratie heb ik een bestelling geplaatst 

die perfect geleverd werd. Tijdens de 

bestelling had ik instructies gegeven voor 

de levering van de materialen en daar 

heeft Deschacht optimaal rekening mee 

gehouden. E-commerce is bijzonder handig, 

want ook in het weekend kan je bestellingen 

doorgeven. In de toekomst blijven we zeker 

online bestellen.”

Villatop DUO Xtra, het water-
dichte alibi van Liften Coopman
Het dak van Liften Coopman uit Kuurne kreeg een grondige make-over. 
Dakwerken Dermaut stond in voor de renovatie van het 200 m² tellende 
plat dak, Deschacht verzekerde met Villatop DUO Xtra de waterdichtheid. 

In de vorige nieuwsbrief van Deschacht 

introduceerden we Villatop DUO Xtra, 

een uiterst duurzaam en performant 

waterdichtings membraan. De ervaringen 

zijn onverdeeld positief, Villatop DUO Xtra 

mag nu al een topproduct worden genoemd. 

Dakwerken Dermaut twijfelde dan ook niet 

bij de materialenkeuze voor de renovatie van 

het plat dak van Liften Coopman. Deschacht 

leverde de 200 m² Villatop DUO Xtra  perfect 

op tijd, zoals zaakvoerder Chris Dermaut dat 

gewoon is. “Ik reken al meerdere jaren op de 

kwalitatieve dakmaterialen van Deschacht. 

Villatop DUO Xtra is een enorme meerwaarde 

in hun gamma.” 

Specialist in platte daken

Het dak van het bedrijfsgebouw van Liften 

Coopman diende volledig gerenoveerd te 

worden. Chris Dermaut: “Bij elk project 

is het mijn streefdoel om hoogstaande 

dakdichtingen af te leveren met kwaliteitsvolle 

producten aan een correcte prijs. Vóór dit 

project had ik al enkele keren met Villatop 

DUO Xtra gewerkt en was telkens uiterst 

tevreden over het gebruiksgemak en de 

kwaliteit. Dit keer hebben we gewerkt met 

perforé	en	daar	Villatop	DUO	Xtra	bovenop	

geplaatst. De renovatie verliep zonder 

problemen, het is een plezier om met goede 

materialen te werken.” 

Villatop DUO Xtra, roofing 
van de bovenste plank

Villatop DUO Xtra is een sterk water-

dichtingsmembraan ontworpen als toplaag 

voor eenlaagse opbouw en geschikt 

voor nieuwbouw en renovatie. Het 

dakdichtingssysteem is opgebouwd uit een 

boven- en ondercoating op een meervoudige 

drager. De  bovencoating is uv-bestendig, hard 

en makkelijk beloopbaar. De ondercoating 

combineert een grote elasticiteit met een 

sterke kleefkracht. Eigenschappen die het 

product onderscheiden van gelijkaardige 

producten op de markt. 

De troeven van Villatop 
DUO Xtra

•	 standaard	B	Roof	T1
•	 250	gr/m²	
•	 ISO	9001:2000	gecertificeerde	

producent
•	 ATG	gecertificeerd
•	 15	jaar	garantie	
•	 bovenafwerking	verkrijgbaar	in	

4 kleuren: bourgogne, dolomite, 
antraciet & talk

Bart Verhofstede – 

Chauffeur Zedelgem

Wim Picqueur –  
Commercieel Medewerker Tielt

Veronique Vandeneede – Hoofdboekhoudster Oostakker

Steffy Willems – Commercieel medewerker Oostakker

Willem Riebbels 
IT-Medewerker Oostakker

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.be 

Meer info over Villatop DUO Xtra? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
oostakker@deschacht.eu of 09 355 74 54.
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Exclusief bedrijfsbezoek? 
Wees erbij dankzij Deschacht!
Op regelmatige basis organiseren wij voor een selecte groep van trouwe klanten een exclusief 
bedrijfsbezoek aan bepaalde van onze leveranciers. U krijgt de kans om een unieke kijk achter 
de schermen te gaan nemen bij bedrijven als Eternit, Isover en Kingspan. 

Onze Deschacht-bus brengt u veilig ter plaatse
Voor onze bedrijfsbezoeken rijdt er een Deschacht-bus die in elke provincie een oppikplaats heeft, over vervoer 
hoeft u zich alvast geen zorgen te maken. Wenst u op de hoogte te blijven van onze bedrijfsbezoeken? Stuur dan 
een e-mail naar oostakker@deschacht.eu of bel ons op 09 355 74 54.

www.deschacht.euVan alle bouwmarkten thuis!

OPENING GEEL
voorjaar 2013

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 (nabij A12)

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 Rijkevorsel
Heesbeekweg 32/2
2310 Rijkevorsel
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
rijkevorsel@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan
2440 Geel

Deschacht Afdelingen

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7.30-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 8-12u / 13-17u 

Openingsuren: 
MA TOT VR: 8-12u / 13-17u 

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 9-12u
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Nidagravel® garandeert 
stevige ondergrond voor 
senioren
Het oude rusthuis Evarist Carpentier in Kuurne werd recent nog 
verbouwd tot seniorenflats. De omgevingswerken waren als laatste aan 
de beurt. Vermandele uit Oostrozebeke stond in voor de realisatie van de 
parking aan het gebouw en rekende op Deschacht voor de levering van 
nidagravel® grindstabilisatie. 

In amper zes maanden tijd werd het oude rust- 

en verzorgingstehuis Evarist Carpentier in 

de Harelbeeksestraat 60 in Kuurne verbouwd 

tot 24 hedendaagse seniorenflats. Vermandele 

bvba werd aangesproken voor de aanleg van 

de parking rond het gebouw. Zaakvoerder 

Ruben Vermandele: “Door onze positieve 

ervaringen met Deschacht hebben we ook dit 

keer een beroep gedaan op hun producten. 

We kozen voor nidagravel®, een stabiel en 

waterdoorlatend grind dat uiterst geschikt is 

voor wegverhardingen, dit in combinatie met 

betonklinkers.”

Nidagravel, een bewuste keuze 

Vermandele is gespecialiseerd in grond- en 

omgevingsprojecten voor particulieren en 

bedrijven. Het bedrijf heeft dus ervaring met 

diverse materialen voor omgevingswerken. 

Voor de aanleg van de parkeerplaatsen aan 

de seniorenflats werd bewust gekozen voor 

nidagravel®. Specifiek voor dat product zijn de 

platen met honingraatstructuur waar het grind 

over verdeeld wordt. Het grote voordeel daarvan 

is dat het grind gemakkelijk beloopbaar is, in 

tegenstelling tot los grind. Je zakt er niet in 

weg waardoor wandelen, fietsen of rijden met 

de rolstoel geen moeilijkheden meer geeft. 

Zeker voor senioren een must. Ook ontsierende 

sporen, plassen en kuilen zijn verleden tijd. 

Veelvuldig aan- en afrijden van wagens heeft 

dus geen nefaste gevolgen voor het uitzicht van 

de parkeerplaatsen. 

Niet op voorraad? 
Toch snel geleverd!

De keuze voor Deschacht als leverancier was 

snel gemaakt. Ruben Vermandele: “In het 

verleden hebben we al meermaals op Deschacht 

gerekend voor de levering van materialen. De 

samenwerking verloopt steeds vlot, ze leveren 

enkel producten van de beste kwaliteit en 

beschikken over een gigantische stock. Maar 

zelfs als iets niet op voorraad is, leveren ze toch 

al na enkele dagen.” Vermandele blijft dus ook 

in de toekomst voor Deschacht kiezen. “Als hun 

prijs en service sterk blijven, dan zien we geen 

enkele reden om van leverancier te veranderen.” 

Voor dit project werden door Deschacht ook 

pvc-buizen en goten van Stora-Drain geleverd 

voor de afwatering van de parking. 

Over bvba Vermandele
•	 familiebedrijf	opgericht	in	1971

•	 locatie:	Oostrozebeke

•	 kernactiviteit:	aanleg	en	onderhoud	
van particuliere en bedrijfstuinen en 
-terreinen

•	 actieterrein:	West-	en	Oost-Vlaanderen

•	 aantal	werknemers:	10
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“ In tegenstelling tot los grind is 
nidagravel® gemakkelijk begaanbaar. 
Ook ontsierende sporen, plassen en 

kuilen zijn verleden tijd.”

Specifiek voor nidagravel®zijn de platen met honingraatstructuur 

waarover het grind wordt verdeeld.

Voor senioren is het een must dat er met 

de rolstoel makkelijk over de nidagravel® 

kan worden gereden.

Dankzij nidagravel® behoren ontsierende 

bandensporen tot het verleden.


