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DESCHACHT STAAT GARANT ALS
ONE-STOP SHOP, MÉT NON-STOP BOUWADVIES!

Bij ons vind je alles 
onder één dak!
De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional 
heeft in onze filialen de keuze uit een product- 
assortiment van meer dan 15.000 artikelen.
Via onze webshop en een netwerk van 10 distributie-
centra, verspreid over heel België, garanderen  
wij een snelle levering.

www.deschacht.eu

www.deschacht.eu

Advies nodig?
Wij begeleiden jouw bouwproject!
Met een eigen studiedienst en teams van specialisten 
in dak-, isolatie- en rioleringsmaterie bieden wij de 
geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project. 

Zeker bij grotere bouwopdrachten kan de praktische 
expertise en het advies van Deschacht een meetbaar 
verschil maken. Onze experts koppelen diepgaande 
productkennis aan concrete ervaring met het plaat-
sen van die producten via een fijnmazig netwerk van 
deskundige onderaannemers.

2



WATER  I  INFRA  I  DATA

Met een geselecteerde productportfolio richt Deschacht 
zich tot bedrijven die gespecialiseerd zijn in het plaat-
sen van nutsleidingen. Hiermee beantwoorden we  
aan de specifieke noden van aannemers in de bur-
gerlijke bouwkunde en ondergrondse infrastructuur  
zoals elektriciteitsleidingen, telecom, drinkwaterver-
deling, afvoer van afvalwater, warmtenetten, brand-
leidingen, transportleidingen, rioolrenovatie e.d., dit 
zowel in het publieke domein als in bedrijven en 

op bedrijventerreinen. Ook aannemers die gespeci-
aliseerd zijn in werken langsheen spoorwegen of in 
bekabeling, gebruiken heel specifieke producten. 
Tenslotte kunnen ook ingenieursbureaus of opdracht-
gevende instanties zoals energiebedrijven en water-
maatschappijen bij Deschacht terecht voor de toe-
levering van materialen die ze nodig hebben in hun 
dagelijkse werkzaamheden.

Advies nodig?
Wij begeleiden jouw bouwproject!
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HDPE DRUKLEIDINGEN
Drinkwater  I  Afvalwater  I  Industrie

KWALITEIT
Deschacht levert drukleidingen in diverse kwaliteiten en formaten. 

HDPE drukleidingen in PE100RC (resistant to crack)  kenmerken zich door hun hogere weerstand tegen  
scheurvorming en zijn uitermate geschikt voor sleufloze toepassingen en plaatsing zonder zandbed.  
Deze leidingen zijn leverbaar met een gekleurde buitenmantel (co-extrusie) volgens hun toepassingsgebied. 

Bijkomend voordeel is de verhoogde zichtbaarheid van mogelijke beschadigingen. Deze leidingen zijn tevens verkrijgbaar 
met een krasvaste beschermende buitenmantel, bijkomend met een diffusiedichte alu-polymeer film voor plaatsing van drink-
waterleidingen in vervuilde gronden. Deze leidingen worden geproduceerd volgens PAS1075 en zijn DIN of DVGW gekeurd.

De HDPE-drukleidingen van Deschacht zijn beschikbaar voor  
diverse toepassingen en in uiteenlopende druk- of belastingsklassen. 
Standaard worden zij geproduceerd in PE100 of PE100 RC,  
zwart en met gekleurde lijn in functie van de toepassing.  
Het complete aanbod omvat drukleidingen voor aan- en afvoer van 
afval- en proceswater en het transport van drinkwater en gas. 

Deschacht levert Benor gekeurde leidingen voor voor transport van drink- en  
afvalwater volgens NBN EN 12201 en dit voor diametergroep D1, D2 en D3 
(van diameter 16 mm tem 2000 mm). 
Indien gewenst, worden drukleidingen geprefabriceerd aangeleverd in een 
kant- en klaar pakket op de werf. De montage gebeurt via spiegellas of met 
electrolas-hulpstukken.
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PE PREFAB
IN EIGEN
ATELIER.

Deschacht levert de elektrolas en spiegellashulp- 
stukken van GF.

De fittingen zijn spuit gegoten met topkwaliteit “virgin”  
PE 100 materiaal uit de positieve PE100+ Association lijst 
en bovendien met Hydrocheck keur. Ze zijn EN 12201-3 /  
ISO 4427-3 conform en kunnen als dusdanig gebruikt 
worden samen met HDPE drukbuizen die vervaardigd zijn 
volgens de Belgisch geldende ISO en CEN standaarden.

De hulpstukken zijn individueel en hygiënisch verpakt 
in transparante maar UV beschermende zakjes. Ieder 
zakje en/of doos bevat een duidelijke identificatie van het 
product: de producent, omschrijving van het product, alle 
relevante afmetingen, aantal, alsook nodige keurmerken.

De hoogwaardige koperlegering binnenin de fittings zijn 
worden beschermd door een dun HDPE laagje. Dit laagje 
zorgt ervoor dat de fitting voor het installatieproces zuiver 
kan gemaakt worden en dat er geen stof, vuil-of andere 
bestanddelen tussen de koperdraadverbindingen geraken 
tijdens transport, stockage, montage of het manipulatie-
proces.

HDPE ELEKTROLAS  
EN SPIEGELLAS HULPSTUKKEN

PRODUCTIEPROCES
Alle Georg Fischer fittings worden geproduceerd bij Georg 
Fischer Zwitserland op een reeks van volautomatisch 
gerobotiseerde productiecellen. Deze hoogtechnologische 
productiefaciliteit met een maximum aan automatisatie en 
optimalisatie zorgt voor een verhoogde kwaliteitsborging 
alsook een 100% kwaliteitsbeproeving van ieder product 
tijdens het fabricage proces.

Bovendien is GF’s eigen geaccrediteerde laboratorium 
in Schaffhausen voorzien van alle nodige testbanken en 
meetapparatuur om onder meer GCMS analyses, impact, 
1000h, MFR, OIT, type, batch releases testen uit te voeren. 
Het labo zelf is ISO/IEC 17025 gecertificeerd.
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MULTI/JOINT® 3000 PLUS

Het MULTI/JOINT® 3000 Plus systeem 
is de oplossing om alle mogelijke 
buismaterialen trekvast met elkaar 
te verbinden. Dit systeem heeft 
een groot bereik en handige bouten 
die door de positionering gemakkelijk 
aan te draaien zijn.
Conform EN 14525
(KIWA BRL-K775/03).

LASOPLEIDING
OP AANVRAAG.
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HDPE KABELBESCHERMBUIZEN
- Diverse wanddiktes (SDR-waardes)
- Verkrijgbaar met voorgevormde mof en dichting
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes tot 20 m
- Op rol of op haspel
- Variante: geschikt voor sleufloze toepassing

KABELBESCHERMBUIZEN

KABELBESCHERMBUIS VOOR GLASVEZEL
- Materiaal: HDPE
- Gegroefde binnenwand, gladde mantel
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren, diameters en
- lengtes

PVC EN PP KABELBESCHERMBUIZEN
- Gemoft
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes
- Diverse klasses en SN-waardes

AFSTANDSHOUDER
Door het roostersysteem kan de afstandshouder eenvoudig 
op maat van de kabelbeschermbuizen aangepast worden.

GERIBDE KABELBESCHERMBUIZEN
- Flexibele buis op rol of op starre lengte
- Geribde buitenwand, gladde binnenzijde
- Voorzien van trekdraad
- Ook ingezaagd verkrijgbaar

HALFSCHAALBUIZEN
- Voor bescherming van bestaande kabeltrajecten
- Optimale bescherming tegen wortelgroei

VERBINDINGSMOF
Het koppelen van de kabelbeschembuis kan door middel 
van een stuiklas, elktrolas of met behulp van een  
mechanische koppeling.
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GRES persbuizen
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Hier beschrijven we  de verschillende buismaterialen die geplaatst worden door middel van sleufloze technieken 
zoals doorpersing, pipe-bursting en sliplining. 

De buizen modules worden standaard geproduceerd in korte lengtes. Zo kunnen zij geïnstalleerd worden via 
zowel grotere persputten als in kleinere inspectiekamers. De buizen zijn voorzien van een mof-spie verbinding 
verwerkt in de wanddikte van de buis. Hierdoor blijven zowel de buitendiameter als de binnendiameter glad.  
Dit beperkt de wrijvingsweerstand en geeft de mogelijkheid om een zo groot mogelijke diameter aan te houden.

DOORPERS EN RENOVATIEBUIZEN

PP PERSBUIZEN 

PP persbuizen zijn extreem stabiel, zeer 
slagvast, hebben een hoge oppervlakte 
gladheid en zijn vanwege hun stijfheid 
ideaal inzetbaar voor pipe-bursting .
Door de geïntegreerde verbinding blij-
ven de buizen zowel in- als uitwendig 
volledig glad waardoor de wrijvings-
weerstand laag blijft en de binnendi-
ameter maximaal benut kan worden. 
Zeer hoge chemische bestendigheid en 
kunnen ingezet worden voor afwatering 
met temperaturen van -20°C tot 90°C

PE RENOVATIEBUIZEN
Deze buizen worden bij voorkeur inge-
zet voor de renovatie van oude riole-
ringen door middel van pipe-bursting. 
De hoge dichtheid van PE in combi-
natie met de RC grondstof garandeert 
een breukvrije renovatie van het oude 
kanaal. Verkrijgbaar op lengtes van 
50, 100 en 200 cm van diameter 160 
t.e.m. 630.

Elk materiaal heeft zijn specifieke eigenschappen in functie van het materiaal. 
We beschrijven de types:

GVK PERSBUIZEN 

GVK persbuizen voor microtunneling 
hebben een hoge druksterkte en zijn 
van hoogwaardige kwaliteit. Vanwege 
het gladde, niet-absorberende bui-
tenoppervlak, de nauwe buiten dia- 
meters, de gladde binnenkant en de, 

ondervinden de GVK buizen de laagste 
weerstand in de industrie. De RVS ver-
binding zorg voor een lekdichtsysteem. 

GRES PERSBUIZEN 

Gres persbuizen voor microtunneling 
zijn vervaardigd uit een hoogwaardig, 
keramisch geglazuurde gres-grondstof. 
De buizen zijn uitstekend bestand 
tegen beschadiging, puntbelasting 
en zijn hoog slagvast. De buizen zijn 
uitstekend chemisch bestendig en zijn 
ook voorzien van een inox verbinding. 
Deze doorpersbuizen zijn verkrijgbaar in 
lengtes van 100 en 200 cm. 

PP persbuizen

PR renovatiebuis

GVK persbuizen
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GRAVITAIRE AFVOER
GVK (glasvezel versterkte kunststof) buizen zijn zeer 
goed bestand tegen corrosieve stoffen en  tegen de lage 
pH-waarde van biogeen zwavelzuur, dat vaak wordt aan-
getroffen in afvalwater. De GVK buizen zijn daarom perfect 
inzetbaar voor het gebruik van afvoer van stedelijk afvalwa-
ter. GVK buizen zijn breed inzetbaar voor zowel afvoer van  
brug-, weg-, rail of tunnelwater. 

Nominale diameter DN 200 - 3600 mm.
Nominale druk PN 1 bar.
Nominale stijfheid SN 20000 N/m².

GVK JACKING PIPE
GVK Jacking Pipes zijn voorzien van een geïntegreerde GVK 
of RVS mofverbinding; 

Nominale diameter DN 250 – 3600 mm.
Nominale druk PN 1 bar.
Nominale stijfheid SN 32000 - 1000000 N/m².

GVK KAMERS
Deze kamers zijn gemaakt uit GVK 
en zijn dus zowel aan de binnen- als 
buitenkant corrosiebestendig.  
Ze worden ontworpen uit een 
GVK buis met een passend ontworpen 
kanaal. De GVK kamers kunnen 
volledig op maat gemaakt worden 
en voorzien worden van bv. een 
ladder of een deksel.

DUBBELWANDIGE BUIZEN
GVK buizen zijn beschikbaar in dubbelwandige uitvoering 
voor gebruik in drinkwatergevoelige gebieden of als ther-
misch isolerende brugafvoer. 

Nominale diameter DN 200/300 – 1800/2000 mm.
Nominale druk PN 1 bar.
Nominale stijfheid SN 10000 N/m².

GVK BUIZEN
VOOR DISTRIBUTIE EN INDUSTRIE

GVK DRUKBUIZEN 

De GVK drukbuis gebruikt men voor het transport van 
drink- of afvalwater. 

Nominale diameter DN 200 - 3600 mm.
Nominale druk PN tot 32 bar.
Nominale stijfheid SN 20000 N/m².
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GEOTHERMIE
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Bij geothermie wordt energie aan 
de aarde onttrokken. Dit kan door 
middel van grondboringen of een 
horizontaal captatienet.

GRONDBORING 

In het geval van grondboringen, wordt 
een verticale warmtewisselaar (geoson- 
de) in een boorgat geplaatst. De diepte 
van deze boringen schommelt tussen 
de 50m en 150m. Doorheen de geo- 
sonde circuleert een vloeistof (water- 
glycol mengsel) die de warmte van de 
diepere grondlagen opneemt en naar 
de oppervlakte brengt.

HORIZONTAAL CAPTATIENET 

Bij een horizontaal captatienet wordt er 
een netwerk van leidingen ingegraven 
op circa 1.5m onder het maaiveld.  
De vloeistof die hierdoor stroomt ont-
trekt de energie aan de bodem. Deze 
toepassing vergt wel meer beschikbare 
vrije ruimte en de beschikbare energie 
in de bodem is eerder onderhevig aan 
temperatuurschommelingen.
  

In beide gevallen wordt de gewonnen 
energie opgewaardeerd door een 
warmtepomp en kan zij als energiebron 
voor verwarming of sanitair gebruikt 
worden. Wanneer de werking van de 
warmtepomp omkeert, wordt er warm-
te aan het gebouw onttrokken en terug 
afgegeven aan de bodem. Hierdoor 
wordt tegelijkertijd het gebouw gekoeld 
en de onttrokken warmte terug opge-
slagen in de bodem.

HDPE GEOSONDES 

Deschacht levert Hdpe geosondes uit 
PE100 RC in verschillende lengtes en 
diameters. De sondes zijn SKZ-gekeurd 
en worden steeds d.m.v. een drukproef 

getest op dichtheid voor levering.  Ook 
de HDPE drukleidingen en hulpstukken 
voor de collectorleidingen worden door 
Deschacht uit voorraad geleverd.

COLLECTOREN 

Verschillende leidingen/geosondes kun-
nen samengebracht worden in een col-
lector. Deze collector staat in verbinding 
met de warmtepomp. De collectoren 
kunnen voorzien worden in opbouw 
(technische ruimte, kelder …) of inge-
bouwd in een hdpe collectorput.  
Deschacht levert diverse hdpe collector- 
putten uit voorraad. Ook maatwerk is 
mogelijk.
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HAURATON KABELGOTEN

Al bijna 60 jaar is Hauraton specialist in oppervlakte afwatering. Met een uitgebreid aanbod van lijnafwatering 
en puntafwatering, regenwaterbehandeling en infiltratie, is Hauraton een betrouwbare partner.
Hauraton afvoergeulen zijn ontwikkled om duurzaam stand te houden tegen zowel verticale puntbelasting als 
dynamische belastingen. Met deze expertise als basis werd dit product doorontwikkeld om ook dienst te kunnen 
doen als geleidingssysteem voor kabels. Dit is nuttig voor toepassing in industriële sites om kabels veilig en 
toegankelijk te kunnen onderbrengen, evenementhallen waar kabels heel vaak gelegd en weggehaald moeten 
worden, of plaatsen waar in verschillende fases kabels worden bijgelegd zoals bevoorbeeld aanlag van 
electrische laadpalen aan bedrijven. 
Met het optioneel ophangsysteem is het mogelijk om stroomkabels van datakabels te scheiden, of een  
afwatering te voorzien in de afvoergeul zodat kabels niet in aanraking komen met water.
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TECHNISCHE KENMERKEN HAURATON GEULEN

- Belastingsklasse tot E600

- Kabelgoot in vezelversterkt beton of in polypropyleen

- Open of gesloten deksels in gietijzer met  
anti slip oppervlak en KTL coating

- Optioneel kabelgeleidingssysteem 
 beschikbaar

- Inwendige breedtes vanaf 100 mm  
tot 500 mm
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ELECTROSTEEL 

Deschacht levert het volledige productgamma met  
bijhorende service aan aannemers, project managers, 
studiebureaus en architecten: just-in-time leveringen,  
opstart van de werf, producttrainingen, technische  
dossiers, lastenboeken, dienst na verkoop, enz.

ELECTROSTEEL, EEN COMPLEET ASSORTIMENT IN NODULAIR GIETIJZER
Deschacht is, samen met het zusterbedrijf Hydro-Mat, 
exclusief verdeler van Electrosteel.  
Een uniek assortiment innovatieve producten in nodulair gietijzer 
voor de volgende toepassingen:

- Drinkwatervoorziening en -distributie
- Riolering
- Brandbestrijdingssystemen
- Al deze producten voldoen aan EN-, ISO- en NBN-normen.

SYSTEEMOPLOSSINGEN VOOR 
O.A. DRINK- EN BLUSWATERVOORZIENING 
EN RIOLERING
-  Nodulair gietijzer
-  EN 545, EN 598, ISO 2531 en Belgaqua
-  Hulp bij het opstarten van de werf
-  Levensduur van ruim 100 jaar
-  Hoge mechanische sterkte
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MULTINUPI, 
MEERLAAGSE BUIZEN 

WAAROM NIRON?
Omdat Niron na 25 jaar op de Belgische markt nog steeds 
één van de meest interessante leidingstechnieken is.

LEIDINGSTECHNIEK VOOR DE  
ECHTE VAKMAN – VAN LEIDING TOT
COLLECTOR 

EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT
- Het assortiment van Niron is een volledig assortiment. 

Van kleine diameters tot grote diameters, van particulie-
re tot industriële projecten, van leidingen tot collectoren.

- Niron biedt u een oplossing.

- Voor de professional

- Niron dient, zoals algemeen geweten, toegepast te wor-
den door middel van polyfusie of warmtelassen. Hierdoor 
is Niron een product specifiek voor de professional. Voor 
opleiding kan u ons steeds contacteren.

- Niron denkt mee aan uw portemonnee

- Niron is zowel voor de kleine als grotere diameters één 
van de goedkoopste leidingstechnieken. Na vergelijk 
door de groothandel, gaat Niron tot een zesde van de 
prijs van andere leidingstechnieken.

WAAROM MULTINUPI?
- Geproduceerd door NUPI industrie Italiane (producent  

van oa Niron – Elofit – Smartflex),  
marktleider in productie van duurzame leidingstechnieken.

- Meerlagenbuis & fittings in messing & PPSU.
- Duurzame productie door hernieuwbare energie.
- Polyvalent meerlagenbuis systeem door Multipinza.
- Toepasbaar voor drinkbaar water, HVAC, vloerverwarming, 

industrie…
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Deschacht biedt een volledig concept aan van  
levering tot indienststelling (exclusief plaatsing put).

POMPPUTTEN HDPE
Standaard en maatwerk productie 

WAAROM EEN POMPPUT?
Een pompput is een installatie voor het lozen van  helder, 
halfvervuild of vervuild water dat zich op diepte bevindt of 
op een kelderverdieping naar een riool loopt. In het alge-
meen worden pompputten gekenmerkt door de oppomp-
hoogte, het piekdebiet, de stroomvoorzie-ning en de aard 
van het opgepompte water (helder wa-ter, afvalwater). 
Via een persleiding pompt zij het water naar een hoger 
gelegen niveau. Dankzij een niveau- meting slaat de pomp 
automatisch aan en uit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Door de plaatsing van een pompput kan een hoogte-ver-
schil, dat een natuurlijke stroming van het afvalwa- ter 
zou verhinderen, gecompenseerd worden. De pompputten 
zijn bestemd voor openbare, industriële en  particuliere 
gebouwen, ondergrondse parkings, laad perrons, en als 
lozingsbeperking voor een bufferbekken.

VOLLEDIG GEBRUIKSKLAAR
Onze pompputten worden vervaardigd uit HDPE-buizen, 
met gelaste bodemplaat. Vervolgens worden de construc-
ties voorzien van de nodige aansluitingen, voetbochten, 
geleidingstangen, …

-  Ontwerp

-  Dimensionering

-  Levering pompput op de werf

-  Leveren pompen, sturing, elektrische aansluiting,  
  controle en indiensttreding



PVC DRUKBUIZEN
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PVC DRUKBUIZEN

Het aandeel van kunststoffen in nieuw aangelegde  
ondergrondse infrastructuurnetten is toegenomen - steeds 
meer investeerders zien de voordelen in van leidingen met 
gebruikmaking van kunststoftechnologie. De belangrijkste 
daarvan zijn: waterdichtheid, stabiliteit, betrouwbaarheid 
en montagegemak, alsmede relatief lage fabricagekosten. 
De werkelijke kwaliteit en duurzaamheid van een bepaal-
de buis zijn afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte 
materialen, de kwaliteit van het montagewerk en de 
gebruiksomstandigheden van de buis. Deschacht verdeelt 
een uitgebreid assortiment PVC drukbuizen.
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MODULAIRE 
KUNSTSTOF TREKPUT 

LICHT: Eenvoudig te plaatsen door het geringe eigen  
 gewicht en de modulaire opbouw

STABIEL:  Mechanisch hoog belastbaar.

FLEXIBEL: Individuele kabeltoevoer-mogelijkheden, gebruik 
 van bestaande tracés voor de toevoeging van nieuwe leidingen.

AKATHERM

HDPE AFVOER
Het vuilwaterafvoersysteem van Akatherm HDPE verhoogt de duurzaamheid, kosteneffectiviteit en veiligheid in uw  
hoogbouwproject. Wij bieden internationale certificering, volledige training, unieke producten en servicenormen.

Voor het onderling verbinden van Akatherm HDPE buizen en fittingen staan een aantal verbindingstechnieken ter beschikking. 
Deze kunnen onderverdeeld worden in trekvaste en niet-trekvaste verbindingen. Trekvaste verbindingen zijn homogeen en 
ideaal voor standleidingen, ondergrondse leidingen en plafondruimten. Niet-trekvaste verbindingen zijn verstelbaar, flexibel  
en demonteerbaar.

Trekputten uit kunststof zijn bestemd voor de organisatie 
van in de grond aangelegde toevoer- en communicatienet-
werken. Ze maken een snelle aansluiting van mantelbuizen 
mogelijk en bieden een optimale toegankelijkheid voor 
controle-, onderhouds- en uitbreidingsdoeleinden. Waarom 
voor kunststof trekputten van Terra Safe opteren?
Het gebruik van kunststof trekputten biedt een waaier 
aan voordelen in vergelijking met de traditionele betonnen 
trekputten.
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www.deschacht.eu

Deschacht Gent-Oostakker 
Antwerpsesteenweg 1068 
9041 Gent-Oostakker
T  09 355 74 54
F  09 355 76 79 
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar 
Langlaarsteenweg 168 
2630 Aartselaar
T  03 870 69 69
F  03 870 69 67 
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem 
Torhoutsesteenweg 306 
8210 Zedelgem
T  050 27 61 11 
F  050 27 51 28 
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt 
Szamotulystraat 3 
8700 Tielt
T  051 68 93 77 
F  051 68 62 53 
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme 
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T  052 25 87 20 
F  052 25 87 29 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel 
Bell Telephonelaan 3A 
2440 Geel
T  014 56 38 30 
F  014 56 02 30 
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint Lenaartseweg 36 
2320 Hoogstraten
T  03 340 20 60 
F  03 340 20 61 
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311 a
3500 Hasselt
T  011 14 07 40
F  011 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent 
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T  016 14 09 95
F  016 14 09 94
herent@deschacht.eu

Deschacht Herstal 
Deuxième Avenue 24 
4040 Herstal
T  04 256 56 10 
F  04 256 56 19 
herstal@deschacht.eu


