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ONS BOUWADVIES
VERHOOGT UW RENDABILITEIT

Zeker bij grotere projecten kan een grondige analyse van de plannen en van de voorgestelde systemen en materialen vaak tot verrassende inzichten leiden. Inzichten die de rendabiliteit van uw
project vaak met meerdere procenten verhogen.
Non-stop bouwadvies is dan ook minstens even

Het bouwteam
Bij grotere bouwprojecten stelt Deschacht een multidisciplinair team
samen dat nauw samenwerkt met de architect en de werfleider en systematisch op zoek gaat naar mogelijke optimalisaties in het bouwontwerp
en -uitvoering.
De uiteindelijke doelstelling is om de algehele kwaliteit van het project te
verhogen en tegelijk de kostprijs ervan te verlagen.

belangrijk als de producten zelf. Vandaar dat
Deschacht daarop stevig inzet.

Het netwerk
Deschacht werkt samen met een fijnmazig netwerk van deskundige
onderaannemers. Het Bouwteam van Deschacht koppelt diepgaande
productkennis en advies aan concrete ervaring met het plaatsen van
die producten. Op vraag van de projectleider contacteert het bouwteam
ervaren plaatsers.
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Rioleringsexpert
Tubao

IT-riool

BUFFERING EN INFILTRATIE
Het Bouwteam van Deschacht informeert en verleent technisch advies aan klanten, studiebureaus
en architecten bij de realisatie
van riolerings- en afwateringsprojecten. Onze experts
gaan samen met u op zoek naar de optimale buffering en benutting
volgens de meest recente wettelijke voorschriften.
Daarnaast wordt het rioleringsplan volledig geoptimaliseerd. Zowel een legplan als detailtekeningen
kunnen daarbij horen.

IT Plus Varioen Controlbox

Geokunstoffen voor drainage, filtering en grondstabilisatie

Aardwarmtewisselaars
en boorsondes voor
hernieuwbare energie

BIM-ENGINEERING
Deschacht digitaliseert met BIM en brengt
het volledige rioleringsgamma onder in de
3D bibliotheek van BIM.
Het gebruik van BIM laat aannemers en installateurs toe om zowel in de ontwerpfase
als op de werf substantieel tijd te besparen
en ontwerpfouten met de daaraan verbonden faalkosten te voorkomen. Vanuit het
volledige 3D BIM ontwerp kan zéér eenvoudig een meetstaat worden opgeladen in de
webshop van Deschacht, zodat er meteen
ook een begroting of prijsofferte kan worden
opgemaakt.

Systemen voor boomgroeiplaatsen en wortelgeleiding

PRODUCTIE & MAATWERK

- Inox lineaire afvoergoten, sifons en klokputten
- Benor-gecertificeerde PVC toezichtkamers
- Olieafscheiders en opslagtanks uit dubbelwandig HDPE – Boven- en ondergronds
- Olie en vetafscheiders, toezichtkamers
en pompputten uit enkelwandig PE

Olieafscheiders en opslagtanks

Afvoerleidingen uit PVC, HDPE en PP

Toepassingen voor kabel- en dataverkeer

Lineaire afwatering uit gewapend
beton en kunststof

Gietijzeren en aluminium
putdeksels en afvoersystemen

Gevel, dak & isolatie expert
Fundermax
Deceunicnk gevelpanelen

Vezelcement leien Eternit

Gevel
Met de alsmaar strengere energienormen is het

De gevel is niet alleen het visitekaartje van het gebouw maar beschermt
ook tegen vocht en koude. Terwijl de eisen steeds stringenter worden,
evolueerde ook de gevelmaterialenmarkt. Deschacht volgt de technische
ontwikkelingen en biedt enkele innoverende gevelmaterialen aan.

niet altijd eenvoudig aan de vereiste specifica
ties te voldoen. De juiste gevelbekleding, isolatie

Opleiding

en de geschikte dakopbouw kiezen, lijkt meer en

Of u nu een beginnend aannemer bent of een doorgewinterde profes
sional met jaren ervaring op de teller: u wilt mee zijn met de laatste
technieken. Daarom organiseren we in al onze vestigingen regelmatig op
leidingen en informatieavonden. Deschacht is erkend opleidingscentrum
voor arbeiders in de bouw. U kan hierdoor premies ontvangen voor het
volgen van een opleiding.

meer op hogere wiskunde. Deskundig dak, gevel
en isolatie advies behoort dan ook tot onze kern
activiteiten.
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> BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
> KUNSTSTOF MEMBRANEN
> EPDM
Superplan

Superseal

> HOUT

Supergum

Dak
Deschacht denkt en ontwikkelt mee!
Door technische expertise en feedback uit de markt,
ontwikkelde Deschacht een eigen professioneel
merkgamma. De ‘Super’ membranen en liquide pro
ducten zijn hiervan het resultaat.

Zink op maat
Zinken of koperen dakgoten of gevel
bekleding verzagen we in onze zinkcentra,
plooien we en snijden in de door u op
gegeven afmetingen. Dat bespaart een
hoop tijdverlies op uw werf.
Danopol

> VLOERISOLATIE
> SPOUWMUURISOLATIE
> DAKISOLATIE

Spouwmuurisolatie

Vloerisolatie

Isolatie
Met de alsmaar strengere energie
normen is het niet altijd eenvoudig om
aan de vereiste specificaties te voldoen.
Het juiste isolatiemateriaal en de cor
recte lambda-waarde kiezen, is dan ook
geen sinecure.
Deskundig isolatie-advies en een breed
aanbod, gekoppeld aan service en logistiek tot
op de werf, behoren tot onze kerncompetenties.

Dakisolatie

