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RubberShell,  
snel en efficiënt
RubberShell™ combineert de flexibiliteit 
en duurzaamheid van EPDM-rubber met 
de eenvoud en veiligheid van een bitumi-
neuze dakrol.

Deschacht meets 
social media
Deschacht moet en wil vooral mee met 
zijn tijd! Acties, promoties, info, nieuws-
berichten, feedback … Alles kan online 
gedeeld worden.   

Paradepaardje 
voor Supergamma
Juri nv liet zich door Deschacht overtuigen 
om de dakbedekkingsproducten uit het 
privatelabelgamma Super uit te proberen 
voor het nieuw rusthuis in Kortenberg.

Trudigravel® voor 
parking Gent Expo
Om de stevigheid van de ondergrond te 
garanderen, viel de keuze op Trudigravel®,  
speciaal ontwikkeld voor een stabiel, 
duurzaam en berijdbaar grindoppervlak.

Afhaalpunt 
e-commerce
Vanaf nu maken we online bestellen nog 
voordeliger en makkelijker door in ons 
filiaal in Oostakker een e-afhaalpunt te 
voorzien.

DESCHACHT KORT

OP DE COVER

TUSSEN DE REGELS

Vernieuwen
Met enige fierheid presenteer ik u onze 
vernieuwde nieuwsbrief. Vanaf nu trakte-
ren we u met nieuwe rubrieken, een dy-
namischer vormgeving, een wedstrijd en 
een cartoon. Vernieuwen is een stuk van 
de identiteit van Deschacht geworden. 
Het is verbazend aan welke snelheid en 
op hoeveel fronten tegelijk we vernieu-
wen. Het maakt me gelukkig te zien hoe 
onze voltallige ploeg van gemotiveerde 
medewerkers deze vernieuwingen initi-
eert, in de praktijk brengt en uitdraagt.

Onze e-commerce groeit gestaag. 
Meer en meer klanten plaatsen hun 
bestellingen online, via pc, tablet of 
smartphone. Daarom investeren wij 
volop in technologische uitbreiding ter 
verhoging van uw gebruiksgemak. 

Momenteel maken we werk van het 
‘responsive design’ of simpel gezegd: 
we zorgen dat onze website/webshop 

toegankelijk is voor tablets en smart-
phones en onze klanten eender waar 
en wanneer, en vanaf elk platform hun 
bestellingen kunnen doen. Verder zijn 
we in Oostakker gestart met ons eer-
ste e-commerce afhaalpunt met de 
bedoeling dit uit te rollen naar onze 
andere filialen. (zie pagina 8)

Big data, big opportunity
Big Data zijn de toekomst van de re-
tailsector. Door het verzamelen van 
info zoals hoe lang blijft een bezoeker 
op onze website, welke artikelen zoekt 
hij, welke technische fiches worden 
gedownload … krijgen wij inzicht in de 
behoeftes van onze klanten. Dat zorgt 
ervoor dat we daarop kunnen inspelen 
en blijvend kunnen inzetten op de juis-
te zaken. De zaken die u, onze klant, 
belangrijk vindt.

Uiteraard betekent vernieuwen veel meer 
dan enkel technologische evoluties. Zo is 
ons filiaal in Tielt net volledig vernieuwd 
en breiden we ons productgamma voort-
durend uit met nieuwigheden. Maar bo-
ven alles blijven we uiteraard ook het 
door u gekende Deschacht-filiaal met 
het ruime assortiment en de vriendelij-
ke, technische ondersteuning van onze 
medewerkers voor al uw vragen.

Veel leesplezier.

Deschacht-isolatie voor  Residentie Maaike
Nieuwbouwproject met Kingspan

In de groene rand van Brugge, meer bepaald in Assebroek, is een indrukwekkend ap-
partementencomplex in aanbouw. Residentie Maaike omvat drie blokken met in totaal 
62 koop- en huurappartementen. Een knap project waarvoor Deschacht op vraag van 
ACH Bouw verscheidene materialen aanvoerde. 

Eigentijdse, kwalitatieve appartemen-
ten volgens wens van de bewoners, 
Residentie Maaike in de Nijverheidsstraat 
in Assebroek staat volop in de steigers. 
Projectleider Gerrit-Jan Van Der Veen van 
ACH Bouw: “Het project bestaat uit 39 
sociale appartementen en 23 verkoop-
appartementen met twee ondergrondse 
parkeergarages. Zeker bij appartementen 
is een optimale isolatie van essentieel be-
lang. Bij de keuze van isolatiematerialen 
hebben we ons laten leiden door de voor-
opgestelde eisen maar ook het advies van 
het Deschacht-Bouwteam.”

De veelzijdigheid van Kingspan

De kwaliteit van Kingspan-spouwmuur-
isolatie staat buiten kijf. Voor dit project 

bestelde ACH Bouw Kingspan Thermawall 
TW50, spouwisolatie voor traditioneel 
gevelmetselwerk. Kingspan TW50 be-
staat uit spouwmuurisolatieplaten met 
een thermische geleidbaarheid van 
amper 0,023 W/(m.K). Ze zijn gemaakt 
van onschadelijke materialen en laten 
zich eenvoudig plaatsen. Behalve voor 
spouwmuren werden de isolatieplaten 
ook gebruikt als bijkomende isolatie ach-
ter het E-board system (isolatiesysteem 
met steenstrips). 

Verder leverde Deschacht nog akoesti-
sche isolatie Ursacoustic, ecofolie en 
riolering in PVC en PE, en drainage. 

>> lees verder p. 2 
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- Gerrit-Jan Van Der Veen
ACH Bouw

“De meerwaarde van het Bouwteam 
 was duidelijk voelbaar.”

A C H BOUW ?

• opgericht in: 1979

• locatie: Antwerpen

• kernactiviteit: algemene bouw-
werken

• aantal werknemers: 130

• actieradius: Vlaanderen en 
Brussel (zusterfirma ACH 
Construct Wallonie)

• www.achbuild.be

Snel en efficiënt afdichten met  RubberShell
RubberShell™ combineert het beste van 

twee werelden: de flexibiliteit en duur-

zaamheid van EPDM-rubber, en de een-

voud en veiligheid van een bitumineuze 

dakrol. Hoeken, goten en complexe vor-

men zijn niet langer een probleem om 

snel en efficiënt af te dichten.

Schrijf nu in voor de opleiding en word 

erkend RubberShell-plaatser. Van zodra 

er voldoende inschrijvingen zijn, leggen 

we een datum vast.

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel en Isolatie 
via info@deschacht.eu of 09 355 74 54.

Opleidingen: 
 · West-Vlaanderen: Deschacht Zedelgem (eerstvolgende 24 september)
 · Oost-Vlaanderen: Deschacht Oostakker (eerstvolgende 13 oktober)
 · Antwerpen: Deschacht Geel (eerstvolgende 15 september)

Bouwteam bouwt mee
Voor Residentie Maaike deed ACH Bouw  
een beroep op het Bouwteam van 
Deschacht. Met het Bouwteam onder-
streept Deschacht zijn ambities om in 
de utiliteitsbouwsector een toonaange-
vende rol te gaan spelen. De strategie 
en doelstellingen zijn gebouwd rond 3 
pijlers. Eerst en vooral technische exper-
tise op het gebied van riolering, afvoer, 
isolatie en dakopbouw. Ten tweede de 

one-stop-shop met 7 filialen verspreid 
over Vlaanderen, en tot slot een ruim 
netwerk aan partners voor de onderaan-
neming van grond- en omgevingswerken, 
dakwerken, HVAC en geothermie. Gerrit-
Jan Van Der Veen: “De meerwaarde van 
het Bouwteam was in dit project duidelijk 
voelbaar, zeker op het vlak van advies. 
Het werkt dan ook motiverend om in de 
toekomst opnieuw op hen te rekenen.”

BOUWTEAM Oost- & West-Vlaanderen
Partner van de utiliteitsbouw

>> vervolg p. 1 

Dirk Stuyven
Projectmanager Riolering&Afvoer
T: +32 (0)497 248 877
E: dirk.stuyven@deschacht.eu

Didier Van Moorleghem 
Commercieel Afgevaardigde Dak, Gevel & Isolatie
Gecertificeerd Plat-Dak-Inspecteur
T: +32 (0)499 513 340
E: didier.vanmoorleghem@deschacht.eu

Veronique Cloutte 
Commercieel Medewerker Bouwteam
T: +32 (0)9 353 95 05
E: veronique.cloutte@deschacht.eu

“Behalve als spouw-
muurisolatie hebben 

we Kingspan TW50 ook 
gebruikt als bijkomende 
isolatie voor achter het 

E-board system.”

Met de oprichting van het BOUWTEAM benadrukt 
Deschacht zijn ambities om in de utiliteitsbouwsector 
een toonaangevende rol te gaan spelen. Persoonlijk 
contact is daarbij van fundamenteel belang in de zoek-
tocht naar de beste producten, uitvoeringsoptimalisa-
ties of dossierbegeleiding. Daarom stellen we u graag 
nog even het bouwteam Oost- en West-Vlaanderen voor:
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MEER INFO over Kingspan-isolatiematerialen? Contacteer onze divisie 

Dak, Gevel & Isolatie via carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344. 

PRODUCTSHEET
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CIJFERS&LETTERS

... kunt u op 
onze webshop 

terecht!
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Gresbuizen voor DWA-rioleringsstelsel
Baldewijns zet schouders onder uitbreiding Industriezone Schoonhees Tessenderlo
De industriezone Schoonhees in Tessenderlo wordt uitgebreid en aangepast. De werken omvatten onder meer de aanleg van een 
nieuw rioleringsstelsel en bijhorende huisaansluitingen, alsook de aanleg van wegenis. Firma Baldewijns staat in voor de realisatie 
van alle grondwerken. Een opdracht waarbij ze graag op Deschacht rekenen voor de levering van oerdegelijke gresbuizen. 

Industrieterrein Schoonhees heeft zijn 
naam niet gestolen. Terwijl industrie-
terreinen vaak worden omringd door 
een strook hoge bomen om de ge-
bouwen wat te verstoppen, kenmerkt 
Schoonhees zich door de opvallende na-
bijheid van dieren en planten. Langs de 
Fabrieksstraat ligt immers een 11 ha tel-
lende natuurvriendelijke groene strook 
met verscheidene landschapstypes. Los 
daarvan ondergaat Schoonhees mo-
menteel een metamorfose, met onder 
meer een uitbreiding en de aanleg van 
een compleet nieuw rioleringsstelsel. 

Als specialist in graaf- en grondwerken 
staat firma Baldewijns uit Kuringen in 
voor de uitvoering van de werken met 
Deschacht als leverancier van onder 
meer gresbuizen.

Onvergankelijk gres
Bij het bepalen van de materialen voor 
het nieuwe rioleringsstelsel viel de 
keuze meteen op gresbuizen. Willy De 
Schagt van Deschacht: “Gresbuizen 
zijn letterlijk en figuurlijk zo oud als de 
straat. Ze zijn gemaakt van een oeroud 
keramisch materiaal dat bestand is te-
gen warm en agressief afvalwater. Het 
is een hoogwaardig product met een 
gegarandeerd lange levensduur. Uiterst 
geschikt voor een DWA-riolering dus.” 

Voor dit project wordt gebruik gemaakt 
van gresbuizen dia 250. Daarnaast 
levert Deschacht onder meer PVC-

rioleringsmaterialen voor de huisaan-
sluitingen, PP-huisaansluitputjes en PE-
persleidingen.

“Gres is als oeroud 
keramisch materiaal 
uiterst bestand tegen 

warm en agressief 
afvalwater.”

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

MEER INFO? Voor verdere vragen en inlichtingen kan je terecht  
op 09 353 95 08 of via veerle.poot@deschacht.eu.

Nieuw in het gamma folies
Onderfolie voor een optimale bewaring van veevoeder.
De divisie Folies van Deschacht komt met zijn brede gamma kwaliteitsmaterialen tegemoet aan de noden van heel wat landbouw-
bedrijven. Het gamma bevat onder meer alles voor de opslag van veevoeder: gras of maïs. Van silo- en kantenfolie over zandzakken 
tot beschermnetten. Onlangs hebben we ons aanbod uitgebreid met een bijzonder waardevol product: onderfolie. 

Optimaal bewaren

De onderfolie wordt aangebracht als eer-
ste laag over de egaal aangelegde kuil. 
Het unieke van de onderfolie is dat ze 
zich als het ware vastzuigt aan het voeder 
waardoor de aanwezige lucht verdwijnt en 
er geen nieuwe lucht meer bijkomt. Dat 
voorkomt niet alleen het rotten van de 
voeders of het gras, maar zorgt ook voor 
een betere bewaring en zorgt ervoor dat 
afval in de toplaag vermeden wordt. 

Diverse afmetingen

Deschacht heeft de onderfolie op voor-
raad in volgende afmetingen: 6 – 8 – 10 
– 12 – 14 meter x 50 meter rollengte. De 
dikte bedraagt 40 µ en de folie heeft een 
transparante kleur. 

DESCHACHTNIEUWS

Deschacht meets social media
LinkedIn, Google+, YouTube ... Het zijn maar enkele van de populaire social media waar Deschacht sinds kort op heeft ingetekend. 
Deschacht moet en wil vooral mee met zijn tijd. Voor u als klant creëren deze online platforms immers heel wat mogelijkheden om 
onze acties, promoties en nieuwsberichten op de voet te volgen. 

Judith Cuvelier, verantwoordelijke mar-
keting en e-commerce: “2015 luidt voor 
Deschacht het sleuteljaar in wat betreft 
alle online activiteiten. Naast e-com-
merce zetten we dit jaar extra in op de 
social media. Vanuit onze visie om dicht 
bij de klant te staan, sluit de online aan-
wezigheid hier naadloos op aan. Met 

onder meer LinkedIn, Google+ en Twitter 
bieden we onze klanten een platform 
om hen van dichtbij en kort op de bal te 
informeren over het reilen en zeilen bin-
nen Deschacht. Acties, promoties, info, 
nieuwsberichten, feedback … Alles kan 
online gedeeld worden, zodat u als klant 
direct weet wat leeft in ons bedrijf.”

Online = on time

Deschacht doet er alles aan om al zijn 
klanten zo veel en zo goed mogelijk te-
gemoet te komen. Voor u als klant is het 
dus zeker aan te raden om onze online 
activiteiten goed op te volgen. Zo bent u 
er namelijk zeker van dat u altijd als eer-
ste op de hoogte bent van onze nieuw-

ste acties en promoties, opleidingen en 
workshops, en andere boeiende nieuws-
berichten. 

Gebruiksvriendelijke website

Naast de activiteiten op social media, 
richt Deschacht zich ook op zijn eigen 
website. Judith Cuvelier: “Het aantal 
tablet- en smartphonegebruikers blijft 

stijgen. Steeds meer mensen bezoeken 
onze site met één van die toestellen. 
Daarom is het belangrijk dat onze site 
ook aan deze platformen is aangepast. 
Hier wordt momenteel sterk aan gewerkt. 
Bedoeling is dat onze klanten, ook vanop 
de werf, moeiteloos en vlot via hun tablet 
of smartphone een bestelling kunnen 
plaatsen.”

Uiteraard kan u ook nog steeds op onze website terecht voor alle laatste nieuwtjes en promoties. Surf naar www.deschacht.eu voor alle info.

linkedin.com/company/deschacht twitter.com/@DeschachtNV plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner youtube.com/DeschachtPlastics

Volg ons!
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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!

- Murat Kayim
Gentse Roofingbouw

“ SuperAir en Supergum Plus zijn kwalitatief 
hoogstaande materialen.”

PRODUCTSHEET

DESCHACHTNIEUWS

DESCHACHTNIEUWS

Vraag nu onze folder aan met daksystemen voor plat dak via marketing@deschacht.eu  

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie  
via carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.

Nieuw @ Deschacht: officiële plat-dakinspectie
Deschacht-medewerker Didier Van Moorleghem volgde onlangs een opleiding tot plat-dakinspecteur. Hij voltooide die met glans en 
mag zich nu officieel plat-dakinspecteur noemen. Een grote meerwaarde die Deschacht aan zijn services kan toevoegen. 

BDA (Bureau Dak Advies) B.V. uit Neder-
land is een onafhankelijk raadgevend 
ingenieursbureau dat ook opleidingen 
organiseert. Deschacht steekt graag 
zijn licht op bij specialisten ter zake en 
ging dus bij hen te rade voor een oplei-
ding tot plat-dakinspecteur. Didier Van 
Moorleghem behaalde onlangs zijn diplo-
ma: “Tijdens de opleiding kwamen we met 
heel uiteenlopende materie in contact. 
Dakmaterialen, onderhoudsmethodes, 
veiligheid … Echt alles wat bij het beheer 
van platte daken komt kijken, maakte deel 
uit van de leerstof en praktijkervaring.”  

Dankzij de opleiding is Didier nu gediplo-
meerd plat-dakinspecteur, wat betekent 
dat hij volgende zaken mag uitvoeren:

 · Dakinspectie
 · Materiaalherkenning en 

conditiebepaling
 · Gebreken en schade-analyse
 · Onderhoudsmethodieken
 · Veiligheid en duurzaamheid
 · Opstellen van een onderhoudsadvies
 · Verzekeringsexpertise
 · Gerechtsexpertise

Didier Van Moorleghem 
 · Didier. Van Moorleghem@deschacht.eu
 · 0499 513 340

Veerle Poot
Commercieel Medewerker Folies Oostakker

Pieter Van Vaerenbergh
E-marketing & IT Assistant Oostakker

Séverine Bonnaffé
Commercieel Medewerker Oostakker

Michel Vanderhoydonks
Commercieel Medewerker Geel

Kathy De Beer
Commercieel Afgevaardigde Zedelgem/Tielt

Bram Kinschots
Commercieel Afgevaardigde Hoogstraten

Jürgen Bonte
Magazijnier Zedelgem

BROOF T1
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Muovitech en Deschacht, uw partners in geothermie
Energie wordt niet alleen uit wind, water of brandstoffen gehaald. Ook onze eigen 
bodem is een uitstekende energieleverancier. De term heet geothermie of het gebruik 
van aardwarmte als hernieuwbare energiebron. Sinds kort werkt Deschacht samen 
met Muovitech voor de levering van alle materialen en toebehoren voor geothermie. 
Een exclusief partnership dat garant staat voor een onnavolgbare kwaliteit. Filip 
Ausloos, Divisiehoofd Riolering en Afvoer bij Deschacht, geeft tekst en uitleg.  

Vanwaar de keuze om jullie gamma uit te 
breiden met materialen voor geothermie? 

“Geothermie is in België een relatief 
nieuwe manier voor het verwarmen van 
gebouwen. Op zich bestaat het al veel 
langer, maar de toepassing ervan is nieuw 
en kadert in de steeds strengere wetge-
ving rond hernieuwbare energiebronnen. 
Geothermie wekt energie op door mid-
del van putboringen. Voor Deschacht is 
het belangrijk een zo compleet mogelijk 
gamma te kunnen aanbieden voor bouw-
projecten, zo ook voor geothermie dus. 
Bovendien willen we innovatieve produc-
ten met betrekking tot duurzame, her-
nieuwbare energie promoten.

Waarom Muovitech als producent van 
jullie geothermische componenten? 

“Muovitech is een wereldwijde provider 
voor zowel residentiële als commerciële 
geothermische projecten. Op vandaag is 
het bedrijf Europese leider in producten 
voor de geothermische energiebranche. 
Het spreekt voor zich dat we ervoor op-
teren om kwalitatief hoogstaande mate-
rialen te leveren, dus was de keuze voor 
Muovitech snel gemaakt. Pas op, we heb-
ben zelf ook het geluk dat zij met ons als 
exclusieve in partner in zee wilden gaan. 
Wie in België hun materialen wil aanko-
pen, kan hiervoor enkel bij ons terecht.”

Welke producten omvat het gamma? 

“Muovitech levert HDPE-systemen voor 
geothermische toepassingen voor hui-
zen, bedrijfspanden en andere grote 
installaties. Die bestaan uit horizontale 
en verticale bodemwarmtewisselaars, 
toebehoren en collectoren voor de bouw 
van BEO-velden (boorgatenergieopslag, 
nvdr).”

Wie neemt deze producten af bij 
Deschacht?

“Een geothermische installatie is geen 
sinecure en gebeurt enkel door gespecia-
liseerde bedrijven. Klanten die deze pro-
ducten bij ons afnemen zijn geothermische 
boorbedrijven (zie klantcase). Deschacht 
streeft er echter naar zich niet te beperken 
tot het leveren van de materialen. Ook wat 
dimensionering en materiaalkeuze betreft 
spelen we graag een technische adviesrol.”

Paradepaardje voor Supergamma
Nieuw rusthuis in Kortenberg krijgt dakbedekking Deschacht
Langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg prijkt sinds kort een nieuw woon- en zorgcentrum. Hertog Jan biedt ruimte aan 120 
bedden en 36 serviceflats. Hoofdaannemer Juri nv liet zich door Deschacht overtuigen om de dakbedekkingsproducten uit het 
privatelabelgamma Super uit te proberen. Gentse Roofingbouw stond in voor de plaatsing ervan. Met succes.

Manege Hertog Jan en het restaurant Hof 
te Linderghem gingen vorig jaar tegen de 
vlakte en hebben zo plaats gemaakt voor 
een nieuw woon- en zorgcentrum. Niet 
minder dan 120 kamers, 36 serviceflats, 
een fitnessruimte, wellnesszone, kapsa-
lon, multimediaruimte, kleine bioscoop, 
petanquebaan, brasserie en bar. Het 
hedendaagse rusthuis ligt pal aan de 
rand van de Kortenbergse dorpskern en 
sluit aan op het achterliggende park met 
de Oude Abdij. Een topresidentie op een 
toplocatie dus.

Private label vs merkproducten

Hoofdaannemer Juri nv uit Zele stond in 
voor de realisatie van het nieuwe com-
plex. In samenwerking met onderaanne-
mer Gentse Roofingbouw werd voor het 
eerst gebruik gemaakt van de dakbedek-
kingsproducten uit het Supergamma van 
Deschacht. Isabel Van Hecke, hoofdaan-
koper bij Juri nv: “Het is de vertegenwoordi-
ger  van Deschacht die ons adviseerde om 
met deze producten te werken. Aangezien 
de prijs-kwaliteitsverhouding ongezien 
competitief is, was de keuze snel gemaakt. 

Alle producten werden ondertussen ver-
werkt en blijkbaar is Gentse Roofingbouw 
er volmondig enthousiast over.”

Kwalitatief en efficiënt

Ook voor Murat Kayim van Gentse 
Roofingbouw was het de eerste ken-
nismaking met de producten uit het 
Supergamma. “Ik ben gespecialiseerd in 
het plaatsen van platte daken en heb dus 
een ruime ervaring met gelijkaardige dak-
bedekkingsproducten. Door de omvang 
van dit project, een plat dak van maar 
liefst 3000 m², kan ik een onderbouwd 
oordeel vellen over de gebruikte produc-
ten. Met zekerheid durf ik te stellen dat 
SuperAir als onderlaag en Supergum Plus 
als toplaag kwalitatief hoogstaande ma-
terialen zijn. Ze kunnen perfect naast hun 
merkvarianten worden geplaatst.”

Superair, de dampdrukverde-
lende onderlaag 

Superair SA en Superair zijn dampdruk-
verdelende onderlagen verkrijgbaar in 
respectievelijk een zelfklevende versie en 

een variant om te branden. Superair SA 
en Superair met SBS-bitumenstrepen zijn 
onderlagen die specifiek ontworpen zijn 
om te kunnen combineren met PUR/PIR-
isolatie. Zoals met alle producten uit het 
Supergamma is de prijs-kwaliteitsverhou-
ding ongeëvenaard.

 · SBS-strepen voor optimale dampdruk-
verdeling 

 · verkrijgbaar in zelfklevende versie of 
om te branden

 · uitstekende prijs-kwaliteit 

Supergum Plus, roofing met 
ATG-keuring

Supergum Plus doet dienst als boven-
laag en wordt gebruikt voor het water-
dicht maken van platte daken. Het gro-
te verschil met de gewone Supergum, 
is dat Supergum Plus een ATG-keuring 
(12/2906) heeft. Dat maakt het geschikt 
voor grote werven waar de producten aan 
bepaalde normen en wetgevingen moet 
voldoen.

MEER INFO over het Supergamma Roofing van Deschacht? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie  
via carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.

PRODUCTSHEET

Klantcase: 
Frank Derycke, Boringen Vanhie-Van-
daele (specialisatie gestuurde boringen 
en droogzuigingen) en GeoVandaele 
F&L (specialisatie geothermie), neemt 
regelmatig  producten van Muovitech 
af bij Deschacht: “Onze hoofdactiviteit 
is gestuurde boringen. Daarnaast doen 
we boringen naar water en naar warmte, 
en droogzuiging. Die kunnen zowel ma-
nueel als machinaal geplaatst worden, 
met een zestigtal bemalings- en/of die-
selpompen. Om de horizontale boringen 
uit te voeren hebben we vier machines, 

tussen 2 en 18 ton. Verder hebben we 
twee verticale boorinstallaties. Hiermee 
bedienen we zowel particuliere als com-
merciële projecten. We doen vaak een 
beroep op Deschacht voor de levering 
van HDPE-buizen in verschillende dia-
meters. Ook leveren ze sondes en col-
lectorhulpstukken voor de plaatsing van 
geothermische boringen. Al hun materi-
alen zijn kwalitatief hoogstaand en de 
leveringen verlopen steeds snel en cor-
rect. Kortom, de perfecte partner voor 
onze projecten.”

VANHIE-VANDAELE BORINGEN ?

• opgericht in: 1969

• locatie: Ruddervoorde 
industriezone De Leite 

• kernactiviteit: gestuurde boringen, 
verticale boringen, geothermie en 
droogzuiging 

• aantal werknemers: 12 mensen

“Deschacht beperkt 
zich niet tot het leveren 
van de materialen, ook 
wat dimensionering en 
materiaalkeuze betreft 
spelen we graag een 

technische adviesrol voor 
geothermie.”

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer  
via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

GEOVANDAELE F&L
• opgericht in: 2013

• kernactiviteit: geothermie
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Trudigravel® voor parking Gent Expo
Stadsbader renoveert met Deschacht-materialen
Als topspeler in infra, bouw en milieu kreeg Stadsbader onlangs de opdracht toegewezen tot de renovatie van de parking van Gent 
Expo. Om de stevigheid van de ondergrond te garanderen, viel de keuze op Trudigravel®. Grindmatten speciaal ontwikkeld voor een 
stabiel, duurzaam en berijdbaar grindoppervlak. 

Bart Borra, werfleider bij Stadsbader: 
“De parking van Gent Expo wordt heel in-
tensief gebruikt. Voor de renovatie waren 
gegarandeerde stevigheid en duurzaam-
heid dus fundamenteel. Dat in combi-
natie met een goede doorlaatbaarheid 
van water. Trudigraveltegels kunnen 
die zaken 100 procent verzekeren.” De 
grindmatten van Trudigravel bieden een 
oplossing tegen putten, plassen en 
spoorvorming met behoud van de wa-
terdoorlatende eigenschappen van een 
verharding in grind. Het unieke bevesti-
gingssysteem zorgt bovendien voor een 
efficiënte plaatsing. 

Combi PP-platen en geotextiel
Trudigravel® zijn geëxtrudeerde polypro-
pyleenplaten met honingraatstructuur. 
Het geïntegreerde geotextiel voorkomt het 
wegzakken van het grind in de ondergrond 
en tegelijk ook het kiemen van onkruid. 
De platen zijn licht- en drukbestendig en 
hebben tot doel terreinen bestaande uit 
grind en kiezel te versterken en te stabili-
seren. Ze beschikken over een zeer goede 
resistentie tegen agressieve producten, 
micro-organismes en knaagdieren en zijn 
recycleerbaar. De toepassingsmogelijkhe-
den zijn onder meer parkings, opritten, toe-
gangswegen, tuinen en openbare plaatsen.

PRODUCTSHEET

- Bart Borra
Stadsbader

“Trudigravel biedt een oplossing tegen putten, 
plassen en spoorvorming met behoud van de  
waterdoorlatende eigenschappen.”

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via  
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

STADSBADER ?

• opgericht in: 1946

• locatie: Harelbeke

• kernactiviteit: infra, bouw, milieu, 
elektromechanica en prefab

• aantal werknemers: 950

• actieradius: België en Noord-
Frankrijk

• www.stadsbader.com

Kenmerken
 · gerecycleerd polypropyleen, uv-behan-

deld, recycleerbaar 

 · hoge belastbaarheid 

 · zeer goede prijs-kwaliteitverhouding 

 · gering gewicht per m2 

 · lange levensduur 

 · leverbaar met markeerdoppen 

 · eenvoudig te plaatsen 

 · incl. min. 2% uv-stabilisator 

 · onderlinge verbinding tussen de verschil-
lende platen d.m.v. geïntegreerde haken

 · verkrijgbaar in wit en zwart, beide met 
witte geotextiel

Trudigravel®
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www.deschacht.eu

Nieuw @ Deschacht:  verholen goten
De onzichtbare kracht van afwatering

Deschacht verruimt zijn gamma opnieuw met een sterk product: de verholen goot. Een 
uiterst waardevolle aanvulling voor de divisie Riolering & Afvoer. Zeker bij wegtrans-
port vormt dit type goten een absolute aanrader. 

Wat zijn de troeven van verholen goten? 

Joeri Van Bockstal van leverancier De 
Bonte: “Deze nieuwe afwateringselemen-
ten bestaan uit een monoliet geheel van 
gewapend beton met een vlakke bovenzij-
de. Ze hebben een conische sleufopening 
die verbreedt naar onderen toe, wat een 
grote afvoercapaciteit garandeert. De 
goten verdragen een veelvuldige hoge be-
lasting zonder na verloop van tijd te gaan 
vervormen. Hun sterkte maakt dat ze een 
goed alternatief vormen voor de gekende 
roostergoten. Bovendien zijn ze door hun 
minimalistisch design ook hoogwaardig 
op esthetisch vlak.”

Voor welke toepassingen zijn ze geschikt? 

Filip Ausloos, divisiehoofd Riolering & 
Afvoer Deschacht: “We bieden meerde-
re types verholen goten aan, zowel qua 

belastingsklasse als qua diameter. Wat 
de dichting betreft zijn er twee moge-
lijkheden. Enerzijds een contactdichting 
waarbij twee elementen worden samen-
geknepen en welke toelaat zettingen op 
te vangen. Anderzijds een rubberdichting 
met spie en mof. De goten zijn geschikt 
voor gewoon verkeer tot zwaar vervoer. 
Een uiterst geschikte oplossing dus voor 
onder meer bedrijfsterreinen, winkelcen-
tra, stadspleinen en luchthavens.”

Zijn er bijkomende elementen nodig?

Joeri Van Bockstal: “De verholen goten 
vragen inderdaad nog een aantal bijko-
mende producten. Zo zijn er de zandvan-
gers met doorloopprofiel, eindplaten en 
hijssleutels. Een van de grote voordelen 
van Deschacht is dat ze een complemen-
tair gamma aanbieden, zodat je bij hen 
voor alles terechtkan.”

Kwaliteitsdeksels en lijnafwatering  
voor alle toepassingen van L&S Top Solutions 
De vloerluiken en afwateringssystemen 
van L&S Top Solutions staan voor kwa-
liteit en duurzaamheid. Ze bieden de 
meest innovatieve oplossingen onder-
steund door het gebruik van de meest 
geavanceerde productietechnieken. De 
grote meerwaarde ligt bovendien in het 
reuk-, water- en gasdichte karakter als-
ook in de hoge kwaliteit van het gebruikte 
aluminium. 

De producten zijn 
onderverdeeld in drie 
categorieën: 

 · lichte en middelzware toepassingen 
 · zware en industriële toepassingen 
 · industriële en wegenistoepassingen

DC-Light-line vs Pro-line serie 

Bij zowel de DC-Light-line als de Pro-line 
serie zijn de kaderhoogtes verkrijgbaar in 
60, 80 of 100 mm. Langs de zijkant van 
het buitenkader is er een gepatenteerd 
T-rubber verwerkt. Dat voorkomt niet al-
leen vuilinfiltratie, maar zorgt door zijn 
verend effect dat er geen spanning ont-
staat tussen het buiten- en binnenkader. 
Elk vloerluik is voorzien van vier liftpunten 
en een bewapeningsnet.

PRODUCTSHEET

PRODUCTSHEET

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer  
via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer  
via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

1 - Buitenkader

2 - Binnenkader

3 - Dichting EPDM 8mm

4 - T-Dichting EPDM

5 - 3mm verzinkte staalplaat,

6 - Zeskant inbus M8x45mm

7 - Liftsleutels

8 - Betonnet

9 - Verbindingsstuk in inox 304

10 - Kunststof stop

Belastingsklasse:

 · D400: gewoon verkeer

 · E600: zwaarder verkeer

 · F900: luchthavens

Diameter:

 · 160 (460 kg per geul) 

 · 300 (1830 kg per geul)

 · 400 (2520 kg per geul)

DE BONTE ?

• opgericht in: 1951

• Sites in Belgie: Waasmunster 
(Oost-Vlaanderen) en Laakdal 
(Kempen)

• kernactiviteit: prefab betonpro-
ducten voor spoorweg-, riolerings- 
en wegenisinfrastructuur

• aantal werknemers: 200

• actieradius: Europa
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NIEUW: afhaalpunt e-commerce Oostakker
De e-commerce van Deschacht draait op 
volle toeren. Steeds meer klanten ver-
kiezen de voordelen van online bestel-
len en plaatsen hun orders voortaan via 
onze webshop. Terecht, want naast het 
feit dat u op al uw online bestellingen 
1 procent extra korting krijgt, kunt u 
24/7 bestellen en ziet u in realtime of 
uw artikel op stock is. Bovendien maken 
we het u vanaf nu nog makkelijker door 
in ons filiaal in Oostakker een e-afhaal-
punt te voorzien. 

Bij het plaatsen van een online bestel-
ling heeft u de keuze tussen de goederen 
zelf af te halen of deze te laten leveren 
op een plaats naar keuze. Om de afha-
lingen vlotter te laten verlopen, is er in 
Oostakker voortaan een apart e-afhaal-
punt voorzien. Zo hoeft u niet aan te 
schuiven, maar kunt u toekomen, aan-
melden, inladen en vertrekken. Judith 
Cuvelier, verantwoordelijke marketing en 
e-commerce: “Wie online bestelt, kiest 
voor efficiëntie en tijdswinst. Daarom 
hebben we een e-afhaalpunt ingericht. 
Alle online bestellingen worden klaar ge-
zet voor afhaling zodat de klant in kwes-
tie niet hoeft aan te schuiven en dus 
geen tijd verliest.”

SOS Tim
Aan de rechterzijde, net na het binnen 
rijden aan de slagbomen worden alle 
online bestelde goederen klaar gezet. 
Het is belangrijk dat u zich aanmeldt 
bij Tim, onze e-afhaalverantwoordelijke, 
met de boodschap dat u online heeft 
besteld. Druk op de rode knop aan het 
e-afhaalpunt en hij komt u meteen hel-
pen.  Makkelijker kan het niet. Judith 
Cuvelier: "We zijn nu al de mogelijkheden 
aan het bekijken om in de toekomst een 
e-afhaalpunt aan de buitenzijde van ons 

bedrijf te voorzien. Zo kunnen de klanten 
ook buiten de openingsuren hun bestel-
ling komen ophalen."

DESCHACHTNIEUWS

WINWINWIN

ONZEFILIALEN

DESCHA-HA-HACHT

“Wie online bestelt,  
kiest voor efficiëntie  

en tijdswinst: toekomen, 
aanmelden, inladen 

en vertrekken.”

Tim De Sutter,  
E-afhaalverantwoordelijke

 Tot uw dienst! 

1% EXTRA 
KORTING

OP ELKE  
ONLINE BESTELLINGONZE ONLINE SHOP IS  

ALTIJD OPEN: 24/24 & 7/7
VERMIJD LANGE 
WACHTTIJDEN

BEVESTIGING OP STOCK OF  
WANNEER LEVERBAAR

AFHALING OF  
LEVERING, U BESLIST

Ontdek de vele voordelen van onze :

WIN* een zomerse BBQ!
In elke Deschacht Info geven we een fantastische prijs weg. Ditmaal trakteren we 
de winnaar op een complete zomerse barbecue voor max. 25 personen op een werf 
of in een bedrijf naar keuze.

Neem een originele foto van een Deschacht-product of -toepassing op de  
werf en bezorg ons deze via Twitter (@DeschachtNV) of marketing@deschacht.eu.  
Wij selecteren de meest originele inzendingen en plaatsen deze op onze social media-
pagina’s. Een onschuldige hand loot daarna de gelukkige winnaar!

@DeschachtNV marketing@deschacht.eu

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

www.deschacht.eu
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*wedstrijdreglement op aanvraag 
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