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Omgevingsaanleg, terras, riolering, infiltratie

www.deschacht.eu

DESCHACHT STAAT GARANT ALS
ONE-STOP SHOP, MÉT NON-STOP BOUWADVIES!
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Bij ons vind je alles
onder één dak!

Advies nodig?

De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional
heeft in onze filialen de keuze uit een productassortiment van meer dan 15.000 artikelen.
Via onze webshop en een netwerk van 10 distributiecentra, verspreid over heel België, garanderen wij een
snelle levering.

Met een eigen studiedienst en teams van specialisten
in dak-, isolatie- en rioleringsmaterie bieden wij de
geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project.

www.deschacht.eu

Onze experts koppelen diepgaande productkennis aan
concrete ervaring met het plaatsen van die producten
via een fijnmazig netwerk van deskundige onderaannemers.

Wij begeleiden jouw bouwproject!

Zeker bij grotere bouwopdrachten kan de praktische
expertise en het advies van Deschacht een meetbaar
verschil maken.

DE FUNDAMENTEN
VAN DE TUIN
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De professionele tuinvakman vindt bij Deschacht
zijn gading. Wij voeren een gamma gericht op alle
werken inzake tuin- en omgevingsaanleg en kleine
grondwerken, maar met de klemtoon op de basisinfrastructuur. Onze krachtlijnen zijn waterafvoer- en
opvang, waterdoorlatende verharding, dakplaten voor
veranda’s en tuingebouwen, terras- en vlonderplanken,
tuinschermen en omheiningen, en allerhande folies
en geotextiel.
Speciale aandacht is er voor innovatieve put- en
klinkerdeksels en systemen voor wortelwering en
-geleiding. Maar de tuinprofessional kan bij
Deschacht evengoed terecht voor een schop, een
kruiwagen of degelijke werkhandschoenen.
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Boomkrat

Treeparker

Een boomkrat zorgt voor een stabiele drukverdeling in de ondergrond en een minimaal verdichte grondlaag waardoor wortelgroei
onbelemmerd kan plaatsvinden. De boomkratten worden op een
bed van boomgranulaat of bomenzand geïnstalleerd en gevuld met
een voedingsrijk mengsel, zodat de onderliggende wortels altijd
voorzien worden van de nodige voedingsstoffen.

TreeParker is een zeer sterk en flexibel boombunkersysteem.
De boombunker wordt ingezet voor het dragen van
zware verkeerlasten en het bieden van een
ongehinderde wortelgroei. Het eenvoudig design
garandeert een snelle installatie, de integratie
van kabels en leidingen, een variabele inbouwdiepte en hoog percentage grond in het systeem.
Treeparker is zowel koppelbaar als losstaand te
installeren met variabele inbouwhoogtes.

IT PLUS VARIO TREEBOX

SANDWICHPANEL

TREEPARKER

Artikel

Artikelnr.

Artikelnr.

Afmeting

22943

60 x 60 cm

Hoogte
60 cm

Afmeting

22944

60 x 60 cm

80 cm

IT PLUS VARIO TREEBOX

22430

60 x 60 x 15 cm

22945

60 x 60 cm

100 cm

SANDWICHPANEL 74

22947

104 x 96 x 5,2 cm

22946

60 x 60 cm

120 cm
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Wortelgeleiding

Wortelscherm

Wortelgeleidingspanelen gebruikt men op
een afstand van minder dan 2 m van de
boom (richtlijn, afhankelijk van de stamvoetdoorsnede van de volwassen boom). Deze
panelen dienen ter bescherming van bijvoorbeeld wegverharding, om de noodzakelijke
stabiliteit van de boom te garanderen.

Wortelwering wordt gebruikt om een wortelvrije zone tot stand te brengen om bijvoorbeeld ondergrondse nutsfaciliteiten te
beschermen tegen wortelgroei. Wortelwering
kan alleen gebruikt worden als de beschikbare doorwortelbare ruimte voldoende is.
Als vuistregel gebruiken we dat de afstand
tussen de wortelweringswand en de boom
minimaal 2 m moet zijn.

WORTELSCHERM HDPE
WORTELGELEIDINGSPANEEL PP/PE

Artikelnr.

Hoogte

Lengte

Dikte

Artikelnr.

BxH

Dikte

22912

50 cm

50 m

1 mm

22893

60 x 30 cm

2 mm

22913

60 cm

50 m

1 mm

2 mm

22914

75 cm

50 m

1 mm

22894

60 x 45 cm

22895

60 x 60 cm

2 mm

22915

100 cm

50 m

1 mm

22897

75 x 90 cm

2 mm

22916

150 cm

50 m

1 mm

22898

75 x 105 cm

2 mm

22917

250 cm

50 m

1 mm

2 mm

22919

60 cm

25 m

2 mm

22920

75 cm

25 m

2 mm

22921

100 cm

25 m

2 mm

22922

150 cm

25 m

2 mm

22923

200 cm

25 m

2 mm

22899

75 x 120 cm

ALU KOPPELING WORTELSCHERM
Artikelnr.

Hoogte

Dikte

23118

50 cm

1 mm

23119

60 cm

1 mm

23120

75 cm

1 mm

23121

100 cm

1 mm

02 I OMGEVINGSAANLEG
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Grasdallen Trudidal

Grindstabilisatie

Gras- en grinddallen zorgen voor een stabiliserend, waterdoorlatend
en berijdbaar gras- of grindoppervlak. Deze dallen zorgen dan ook
voor een oplossing tegen traditionele spoorvorming, putten en plassen met behoud van de groene, natuurlijke en rustgevende omgeving. “Grasdal Trudidal” is een sleutelproduct in een duurzaam
infiltratiesysteem van hemelwater. Het is een ideaal product voor
gras- en grindversteviging en kan zo gebruikt worden voor parkings,
opritten, tuinen, terrassen, toegangswegen, taluds, plantsoenen,
openbare plaatsen, sportterreinen, …
De grasdal bestaat uit 100% uit gerecycled polyethyleen. Het zijn
modulaire eenheden. Samen vormen ze een uiterst duurzame,
blijvend poreuze structuur die kan opgevuld worden met gras of
een natuurlijk aggregaat.
Gebruiksklasse A: intensieve belasting.
Gebruiksklasse B: gewone belasting.

De Trudigravel® en Nidagravel zijn geëxtrudeerde polypropyleenplaten met honinggraatstructuur die gebruikt worden voor grindstabilisatie. De mazen zijn aan de onderzijde voorzien van een poreus
geotextiel (thermisch gelijmd). Dit geotextiel voorkomt dat het grind
wegzakt in de ondergrond of onder de platen geraakt en zo op
termijn de platen naar boven duwt, en het doet tegelijkertijd dienst
als anti-worteldoek en als geotextiel 70gr/m². Deze platen zijn licht
en drukbestendig en hebben tot doel terreinen bestaande uit grind
en kiezel te versterken en te stabiliseren. Ze beschikken over zeer
goede resistentie tegen agressieve producten, micro-organismes
en knaagdieren en zijn tevens recycleerbaar. Verkrijgbaar in wit en
zwart, beide met witte geotextiel. Bestand tegen 4000 kN/m².
TRUDIGRAVEL
Artikelnr.

Kleur

Omschrijving

Afmeting

Dikte

Wit

TRUDIGRAVEL PP

120 x 80 cm

40 mm

Artikelnr.

Kleur

Belasting

Afmeting

Dikte

16683

20063

Zwart

A

120 x 80 cm

50 mm

19648

Zwart

TRUDIGRAVEL PP

120 x 80 cm

40 mm

21920

Wit

MARKEERDOP

-

40 mm

20064

Groen

A

120 x 80 cm

50 mm

20061

Zwart

B

120 x 80 cm

50 mm

20062

Groen

B

120 x 80 cm

50 mm

15736

Groen

B

50 x 50 cm

50 mm

12174

Zwart

B

50 x 50 cm

38 mm

16684

Zwart

B

50 x 500 cm

70 mm

NIDAGRAVEL
LxB

Hoogte

Belasting

113951 Wit

Artnr.

Kleur Omschrijving
NIDAGRAVEL 130

240 x 120 cm

3 cm

3000 kN/m²

9800

Wit

NIDAGRAVEL 140

240 x 120 cm

4 cm

4000 kN/m²

20465

Inox

MARKEERDOP

VIERKANT

-

-
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Nidagreen
Nidagreen® ondersteunt kunstgras bij de aanleg van uw tuin.
Nidagreen® is een honingraatplaat in geëxtrudeerd polypropyleen,
aan weerszijden bedekt met een non-woven geotextiel, speciaal
ontworpen om aan te brengen tussen het kunstgazon en de bodem.

Artikelnr.

Omschrijving

Afmeting

Dikte

21032

NIDAGREEN

2400 x 1200 mm

21 mm

21033

NIDAGREEN

2400 x 1200 mm

28 mm

Afboording Nidaborder
Nidaborder wordt toegepast in het kader van de inrichting van
tuinen en landschappen voor de afboording van wegen-, bloem- en
grasperken.
Artikelnr.

Omschrijving

Hoogte

Lengte

Kleur

13918

NIDABORDER GALVA

6 cm

1,90 m

-

14027

NIDABORDER HDPE

5 cm

1,00 m

Zwart

17784

NIDABORDER PVC

5 cm

2,50 m

Grijs

Afboording Ecolat
Een sterke en duurzame tuinafboording die je makkelijk kan aanleggen, bewerkbaar is zoals hout, rotvrij en volkomen milieuvriendelijk? Je vindt ze bij ECO-oh!. Ecolat biedt een flexibele oplossing
voor elke afboording in de tuin of openbare ruimte. Van gazon,
border, tuinpad, moestuin, kruidentuin tot zandbak of vijverrand.
De stijlvolle ECO-oh! afboordingen vinden hun
weg in creatieve ideeën voor de
tuinaanleg en publieke
groenruimtes.

Docu ECO-oh! via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

Artikelnr. Omschrijving

Lengte x Hoogte Dikte

21247

ECOLAT bruin opgerold

25 m x 14 cm

7 mm

21245

ECOLAT grijs opgerold

25 m x 14 cm

7 mm

21246

ECOLAT grijs opgerold

25 m x 19 cm

7 mm

21854

ECOLAT bruin recht

2 m x 14 cm

10 mm

21249

ECOLAT grijs recht

2 m x 14 cm

10 mm

21250

ECOLAT grijs recht

2 m x 19 cm

10 mm

21251

ECOLAT grijs recht

3 m x 14 cm

10 mm

21252

ECOPIC Paaltje grijs H-Profiel

38 cm hoog

21253

ECOPIC Paaltje grijs H-Profiel

58 cm hoog
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Afvoergeulen TOP X
De TOP X afvoergoten zijn geschikt voor plaatsing bij de particulier,
in garageopritten, in patio’s, tuinen of in voetgangerszones…
Voordelen:
- Eenvoudige plaatsing en licht om te transporteren.
- Volledige aansluitmogelijkheden met handleiding.
Recyfix Top X is verkrijgbaar in 3 versies:
met een kunststof mazenrooster, galva sleuvenrooster of kunststof
spleetgeul. Het is een compleet systeem met roostergoot,
universeel afvoerhoekstuk en eindplaten.
TOP X - KLEM-SLEUVENROOSTER - Verzinkt staal - Zwart

Klasse A15 - belasting 15 kN

Artnr. Afmetingen ( L x B x H )
			

Afwateringsdoorsnede

Instroomdoorsnede

Gewicht

21781 1000 x 119 x 89 mm

45 cm2

256 cm2/m

2,0 kg

Voetgangers / plaatsen waar enkel voetgangers en fietsers zijn toegelaten

TOP X - KLEM-MAZENROOSTER - Mazenbreedte 8/21 - Kunststof
21782 1000 x 119 x 89 mm

45 cm2

505 cm2/m

1,6 kg

TOP X - SPLEET-PROFIELROOSTER - Kunststof - Zwart
21783 1000 x 119 x 147 mm

45 cm2

118 cm2/m

1,6 kg

TOEBEHOREN

Docu Hauraton via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

Artnr.

Omschrijving

21850

TOP X universeel element als hoekelement, zwart

21852

Aansluitset voor afvoergoot, zwart, met sluitstuk, adaptor

21913

TOP X universeel element, zwart, met aansluitset, sluitstuk,
slibvang, sifon

21912

Sifon voor universeel element

Afvoergeulen RECYFIX® PLUS X

Afvoergeulen RECYFIX® PRO

De RECYFIX PLUS X afvoergeulen bieden oplossingen voor drukke
verkeerszones met uiteenlopende toepassingen: intens personenwagen verkeer of occasioneel zwaar verkeer.
- Geullichaam uit gerecycleerd PP.
- Voorzien van randbescherming in verzinkt staal.
- Aansluitingen mogelijk op de kopse kant, de zij- of onderkant.
- Lichtgewicht.
- Chemisch bestendig, bestand tegen vorst en strooizout,
UV-bestendig. Zij zijn volledig waterdicht en milieuvriendelijk.

Innovatief afwateringssysteem in PP en PA-GF. Voor particuliere en
professionele toepassingen tot belastingsklasse C 250. De afvoergeulen type RECYFIX® PRO worden vervaardigd uit gerecycleerd
kunststof materiaal. Zij onderscheiden zich van de andere afvoergeulen door hun grote chemische bestendigheid, hun extreem hoge bestendigheid tegen vorst, strooizout en hun UV-bestendigheid. Zij zijn
volledig vloeistofdicht en milieuvriendelijk. Commerciële, openbare
en industriële zones, parken, openbare plaatsen en pleinen, tuinen,
terrassen, binnenplaatsen, garage-inritten, sportstadia, ...

®
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RECYFIX®PLUS X-goten voldoen aan de EN 1433 met CE-markering en
zijn geschikt voor toepassing in de volgende belastingsklasse:

RECYFIX®PRO-goten voldoen aan de EN 1433 met CE-markering en zijn
geschikt voor toepassing in de volgende belastingsklasse:

Klasse D 400 - belasting 400 kN

Klasse B 125 - belasting 125 kN

Afvoergoten voor wegen en zones, toegankelijk voor elke type van wegverkeer

Voetpaden, voetgangerszones en parkings

Klasse C 250 - belasting 250 kN - Alle voetgangerszones,
gehandicaptenverkeer, leveringsvoertuigen aan beperkte snelheid
RECYFIX PLUS X 100 - TYPE 01 gietijzeren mazenrooster
Mazenbreedte 15/25 - Zwart - Vergrendeld

RECYFIX PRO 100 - Afvoergoten met kunststof mazenrooster 15/25
Zwart - Klasse B 125

Artnr. Afmetingen ( L x B x H )
			

Afwateringsdoorsnede

Instroomdoorsnede

Gewicht

Artnr.
Afmetingen ( L x B x H )
			

15964 1000 x 149 x 138 mm

-

440 cm2/m

10,5 kg

203597 1000 x 160 x 150 mm 92 cm2

225 cm2

699 cm2/m

Instroomdoorsnede

Gewicht

444 cm2/m

4,3 kg

RECYFIX PRO 100 - Afvoergoten met Fibretec sleuvenrooster
Zwart - Klasse C 250

RECYFIX PLUS X 150 - TYPE 010 gietijzeren mazenrooster
Mazenbreedte 15/25 - Zwart - Vergrendeld
15970 1000 x 204 x 196 mm

Afwateringsdoorsnede

15,9 kg

203602 1000 x 160 x 150 mm 92 cm2

372 cm2/m

4,6 kg

RECYFIX PLUS X 200 - TYPE 010 gietijzeren mazenrooster
Mazenbreedte 15/25 - Zwart - Vergrendeld
15972 1000 x 249 x 189 mm

290 cm2

878 cm2/m

20,9 kg

TOEBEHOREN
Type

Artnr.

PLUS X 15969
100		
17983
17984

PLUS X 15971
150			

Omschrijving
Zandvanger met kunststof emmer, met gietijzeren
mazenrooster, mazenbreedte 15/25, zwart, vergrendeld
Sluitstuk volledig gesloten, type 01
Afwateringsschijf, diameter 75 mm, type 01
Zandvanger met gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 15/25, zwart, klasse D 400, vergrendeld

206245 Eindplaat in verzinkt staal, gesloten voor zandvanger
203504 Combi-eindplaat in PP gesloten /
			 met uitloop DN 75/110 voor type 01

PLUS X 15974
200			
			

Zandvanger met verzinkt stalen emmer, met gietijzeren
mazenrooster mazenbreedte 15/25, zwart,
klasse D 400, vergrendeld

206329 Kunststof eindplaat met uitloop DN 110, type 010

TOEBEHOREN
Artnr.

Omschrijving

203600 Zandvangelement met kunststof emmer en kunststof mazenrooster mazenbreedte 15/25, zwart, B 125, voorgemonteerd
en vergrendeld
203601 Zandvangelement met kunststof emmer en FIBRETEC sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 9 mm, C 250, voorgemonteerd
en vergrendeld
16567

Sluitstuk in PP, type 01

16569

Afwateringsschijf in PP, type 01, met uitloop DN 110
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Klinker- en tegeldeksels L&S

Lijnafwatering L&S

L&S is de specialist in aluminium klinker- en tegeldeksels voor
diverse toepassingen. De deksels zijn geur- en waterdicht en
beschikbaar in meerdere formaten en hoogtes, afhankelijk van de
toepassing. Elk deksel is voorzien van een rubber afsluiting in de
buitenkader. Hierdoor wordt spanning tussen het vuldeksel en de
kader vermeden, garanderen we een reukloze en propere afsluiting.
Verkrijgbaar in 2 versies: vloerdeksel ligt los in het kader of wordt
bevestigd met schroeven.

Het assortiment lijnafwatering van L&S biedt discrete oplossingen
als afwateringssysteem voor uw terras en oprit. Het volledige
gamma is geproduceerd uit geëxtrudeerd aluminium van hoogwaardige kwaliteit met een aparte anodisatielaag om oxidatie
uit te sluiten. Het assortiment bestaat uit de Alu Side Line, voor
plaatsing op een polymeer of kunststof afvoerkanaal en de
Alu Side Drain, rooster en goot in één gemonteerd
afvoerkanaal. L&S biedt diverse accessoires zoals
binnen- en buitenhoeken, verbindingsstukken
enz.

Formaten
30 x 30 cm tot 90 x 90 cm
Hoogtes 4, 6, 8 en 10 cm. Ook maatwerk mogelijk.

Docu L&S via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht
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Stora-drain Self
De Stora-Self is een lichtgewicht afvoergeul, vervaardigd uit polyesterbeton. Deze geul werd ontworpen voor toepassingen om en
rond de woning: op terrassen, voor garagepoorten en opritten.
- Ruim gamma van opliggende roosters.
- Roosters met (geïntegreerde snel-) vergrendeling, anti-slipprofiel,
fiets en rolstoel vriendelijk.
- Licht van gewicht + goten passen in elkaar.
- Voorgevormde onderuitlaat.
- Bijpassende begin/eindstukken/zandvangers.
- Geschikt voor traag, licht wagenverkeer
(klasse A15/B125).

Stora-drain Parking
De polyesterbetonnen afvoergeulen van het Stora-Parking gamma
zijn dankzij hun licht gewicht, hun grote sterkte, hun goede
chemische bestendigheid en hun geïntegreerde gegalvaniseerd of
roestvrijstalen randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer
in zones met middelmatige verkeersbelasting zoals parkeerterreinen,
winkelstraten, voetpadranden, enz.
De Stora-Parking geulen type SC zijn toepasbaar tot en met
belastingklasse C250. De kwaliteit van de geulen en de bijhorende
roosters wordt gegarandeerd overeenkomstig EN1433.
Docu Stora-drain via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

Putdeksels
Deschacht is gespecialiseerd in deksels en roosters voor diverse
toepassingen. In functie van de toepassing en belasting bieden wij
een uitgebreid gamma aan materialen en formaten:
kunststof, gietijzer, aluminium, hermelock, pvc.

Hermelock deksels
Gepatenteerd composietmateriaal waardoor de producten uiterst
licht zijn in vergelijking met hun grootte. Eenvoudig hanteerbaar
en plaatsbaar en hermetisch afsluitbaar. Toepassing in industrie,
watersector, petroleum- en voedingssector. De deksels kunnen
geplaatst worden in beton, asfalt en groenzones.

03 I INFILTRATIE EN RIOLERING
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PVC put met overstort

Variobox

PVC put met terugslagklep

Deschacht is specialist in
riolering en infiltratie
Het brede gamma bestaat uit Benor-gekeurde PVC buizen en hulpstukken,
PP buizen, PE afvoerbuizen, PP-Ribwall, gresbuizen maar ook uit o.a. alle
toebehoren zoals moffen, PVC nazichtsputten, PP huisaansluitputten enz.

PP Regenwaterfilter Devaplus
Een efficiënte regenwaterfilter is onontbeerlijk als regenwater voor
toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak moet dienen.
Deze gepatenteerde filter wordt, op één lijn met inloop
en overloop, waterpas in het mangat boven de
regenwaterput ingewerkt.

Artikelnr.

Omschrijving

30795

110 mm

32119

125 mm

9476

160 mm

21691

BETONNEN OPZETSTUK

20005

BETONNEN OPZETSTUK MET
REGENWATERFILTER XL

PVC filterput
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Regenwaterput met Devafilter

Alu Side-Drain

PP Devaplus XL PRO
Het water afkomstig van daken (geen parkings, geen terrassen) komt, onderweg naar
de regenwaterput, het filterhuis binnen langs
de inlaat. Het dakwater loopt eerst over de
platte en vervolgens over de schuine rooster.
Het proper water valt door de mazen van de
inox rooster in het onderste compartiment.

PP Wervelfijnfilters
Artikelnr.

Omschrijving

21838

PP REGENWATERFILTER DEVAPLUS
XL PRO DN250

21837

PP REGENWATERFILTER DEVAPLUS
XL PRO DN315

21839

PP REGENWATERFILTER DEVAPLUS
XL PRO DN400

De WFF filter wordt aan een horizontaal
lopende buis van minimum 1 meter, die van
het dak komt, aangesloten. Het van het dak
komende water loopt aan de zijkant van de
filter binnen en wordt vervolgens over de
verticaal staande cilindrische filter geleid.
Het vuil verdwijnt op deze manier met het
restwater naar de afloop.

Artikelnr.

Omschrijving

4277

250 m² (WFF100)

4278

500 m² (WFF150)
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Variobox

Controlbox
lijkheid tot 500mm. De IT-plus® Controlbox
unit is vervaardigd uit PP (Polypropyleen),
opgebouwd uit vier gelijke waterdoorlatende
wanden en combineerbaar met de Variobox.

IT Plus®Variobox en
Controlbox:
ijzersterke troeven
Da Variobox maakt onderdeel uit van
een duurzaam waterbeheersysteem en is
bedoeld voor het bergen, transporteren en
infiltreren van regenwater, hetzij afkomstig
van een dak, straat, parking of van
welk verhard oppervlakte ook. De IT-plus®
Variobox SP unit is vervaardigd uit PP (Polypropyleen), extreme belastbaarheid op zeer
lage inbouwhoogte, driedimensionaal waterdoorlatend, met aan alle kanten aansluit- en
verbindingsmogelijkheden.
De IT-plus Variobox SP is speciaal ontworpen
voor het gebruik op grote gedimensioneerde
toepassingen.
Verkrijgbaar in standaardhoogtes van 100
tot 800mm. De IT-plus Variobox SP is 100%
compatibel met de IT-plus Controlbox en
biedt vele varianten voor onderhoud en
inspectie.

De controlbox maakt onderdeel uit van
een duurzaam waterbeheer systeem en is
bedoeld voor het bergen, transporteren en
infiltreren van regenwater, hetzij afkomstig
van een dak, straat, parking of van
welk verhard oppervlakte ook. Om de inspectie- en onderhoudstoepasbaarheid te optimaliseren biedt het systeem een toeganke-

-

Hoge opnamen- & afvloeiingscapaciteit
Opslagcapaciteit van 95%
Hoge kwaliteit en levensduur
Waterdoorlatend aan ale zijden
driedimensionaal)
Extreem belastbaar, zelfs bij zeer lage
inbouwhoogte
Modulair (horizontale en verticale
verbindingsmogelijkheden)
Flexibel (op te bouwen in verschillende
hoogtes, per 5 mm)
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
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WATERZUIVERING

Regenwaterputten Septische tanks
Het gamma polyethyleen regenwatertanks van Deschacht staat voor hoogwaardige kwaliteit
dankzij speciaal ontworpen en verstevigde ribben waardoor de grondwaterdruk wordt verspreid over de totale oppervlakte van de tanks. Deze tanks zijn duurzaam en ongevoelig voor
corrosie. Vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnenwanden.
Verkrijgbaar in diverse en afmetingen en formaten.
SEPTISCHE - REGENWATERPUT RECHTHOEKIG
REGENWATERPUT PLAT - RECHTHOEKIG

SEPTISCHE - REGENWATERPUT ROND OF OVAAL
Art.nr.

Inhoud Afmetingen

4260

1000 L Ø 110 cm - H-136 cm

Artikelnr.

Inhoud

Afmetingen

4261

1500 L Ø 127 cm - H-151 cm

Artikelnr.

Inhoud

Afmetingen

4258

2000 L

220 x 80 x 170 cm

4262

2000 L Ø 156 cm - H-145 cm

15124

2000 L

220 x 170 x 110 cm

4259

3000 L

280 x 80 x 175 cm

4263

3000 L Ø 165 cm - H-182 cm

14278

3000 L

280 x 175 x 110 cm

17836

7500 L

420 x 185 x 165 cm

4264

4000 L OVAAL - Ø 180 cm - H-145 cm

19249

3500 L

235 x 230 x 98 cm

4256

1000 L

130 x 75 x 130 cm

4265

5000 L Ø 180 cm - H-212 cm

19250

5000 L

243 x 230 x 135 cm

17712

10000 L

497 x 185 x 165 cm

20473 5000 L OVAAL - Ø 235 cm - H-174 cm

22905

6000 L

265 x 378 x 105 cm

4257

1500 L

170 x 75 x 147 cm

4266

REGENWATERING

6000 L Ø 180 cm - H-235 cm
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Drainagebuizen
PE drainagebuizen zijn duurzaam, bestand tegen hoge en lage temperaturen en chemisch
resistent. Drainagebuizen worden al dan niet omhuld in functie van de toepassing en grond
waarin ze geplaatst worden. De mate van zanddichtheid van het omhullingsmateriaal wordt
aangeduid met een 090-waarde.
Beschikbaar vanaf 50 mm t.e.m. 200 mm ø. 50 m per rol.

PE draineerbuis naakt

PE Draineerbuis met kokosvezel

Flexibele kabelbuis
Buissystemen op rol voor aanleg in de grond
voor elektrische installaties. Conform EN
50086-2-4. Dubbelwandig met inwendig
zwart LDPE en uitwendig roof geribd HDPE.
De buizen worden standaard geleverd met
mof en trekdraad. Verkrijgbaar in lengtes
25 m en 50 m in diameters tot 200 mm.

PE Draineerbuis met Geotextiel

PE Draineerbuis met polypropyleen

Drainage- en
infiltratiesysteem in één
DRENOTUBE, het alles-in-éénsysteem draineert het grondwater én infiltreert het regenwater
in de grond. Door de buizen aaneen te schakelen, creëer je lijninfiltratie. Ideaal wanneer je
weinig plaats hebt voor buffer- of infiltratiebekkens. DRENOTUBE verwerkt meer grond- en
regenwater dan andere drainagesystemen.
Een DRENOTUBE-buis is geribbeld, geperforeerd en 6 meter lang. Ze heeft een dubbele
wand en een PEmofverbinding met kliksysteem. De buis van het 300 mm-systeem heeft
een diameter van 110 mm, de buis van het 370 mm-systeem een diameter van 160 mm.
Lange, smalle openingen verzekeren de inen/of afvoer van het water. Rond de buis zit
Artnr.
Diameters
een laag EPS-schuimblokjes die het
26687
Ø 110 mm
Ø 300 mm
werkingsoppervlak vergroot, het water snel
26689
Ø
160
mm
Ø 370 mm
doorlaat en wortelvorming tegengaat.
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Geotextielen
Geotextiel is een schimmel- en rotbestendig
PP materiaal op rol dat gebruikt wordt voor
o.a. het scheiden van bouwlagen. Geotextiel is wortelwerend, stabiliseert grind, en
beperkt het ontstaan van onkruid. Door de
hoge waterdoorlaatbaarheid wordt geotextiel
ook voor drainagetoepassingen gebruikt
bv.rondom vario- en controlbox.

PVC Vijverfolie
Leg je vijver aan met soepele PVC vijverfolie
of EPDM-folie.
Eenvoudig te verlijmen of te lassen.
PVC
Artnr.

Dikte

Afmetingen

25713

0,5 mm

4 x 25 m

5717

0,5 mm

6 x 25 m

572

0,5 mm

8 x 25 m

5582

0,5 mm

10 x 25 m

12114

0,8 mm

4 x 25 m

5583

0,8 mm

6 x 25 m

5722

0,8 mm

8 x 25 m

Artnr.

Dikte

Afmetingen

5580

1 mm

6,10 x 30,5 m

5588

1 mm

9,15 x 30,5 m

18630

1 mm

15,25 x 30,5 m

EPDM

WORTELDOEK - GEWEVEN PP - 90 g/m2

GEOTEXTIEL - NIET GEWEVEN - 120 g/m2

Artnr.

Breedte

Lengte

Artnr.

Breedte

Lengte

17787

1.05 m

25 m

16590

1.00 m

25 m

5472

1.05 m

100 m

13096

1.00 m

50 m

17788

2.10 m

25 m

16659

2.00 m

25 m

3627

2.00 m

50 m

5473

2.10 m

100 m

32171

3.30 m

100 m

5475

4.20 m

100 m

5476

5.25 m

100 m

04 I TERRAS EN GEVEL

Duurzame tuinomheiningen,
natuur en technologie hand in hand
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Twinson terrasplanken
Deceuninck terrassen zijn gemaakt van het innovatieve materiaal
Twinson, dat de voordelen van hout & PVC combineert. De voordelen van die combinatie zijn navenant. Houtcomposiet terrasplanken
hebben zowel het warme en authentieke uitzicht van hout als het
duurzame en onderhoudsvriendelijke karakter van PVC.
De houtcomposietplanken van Deceuninck zorgen voor een
maximaal gebruikscomfort: duurzaam in combinatie met onderhoudsvriendelijkheid in combinatie met volgende kenmerken:
-

Splijt- en splintervrij
Waterbestendig
Bestand tegen insecten
Slipresistent, zelfs als het regent
Eenvoudig te reinigen.

Massieve terrasplank met PVC coating:
-

Oppervlak met authentiek houtreliëf
Splinter- en splitvrij
100% vlekbestendig
Zeer makkelijk te onderhouden
Makkelijk te plaatsen
Duurzaam
Antislip, zelfs in natte omstandigheden

286 Steengrijs

288 Klei

271 Iriserende eik

270 Asgrijze eik

Tuinomheiningen

Tuintoepassingen

by deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Twinson houtcomposiet terrasplanken zijn beschikbaar in meerdere
kleuren. Ontdek het volledige gamma in de terrasbrochure van
Deceuninck. Downloadbaar via www.deschacht.eu/Biblio.

Majestic terrasplanken
Een elegant, duurzaam en vlekbestendig terras? De nieuwe
Deceuninck Majestic-terrasplank doet haar naam alle eer aan.
De terrasplank voldoet aan de allerhoogste eisen op het vlak van
esthetiek, comfort en kwaliteit. Met een look van 100 % hout.

Docu terras Deceuninck via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

19

Climalux verandaprofielen

Top-X5 verandaplaat

Budgetvriendelijk zelfdragend aluminium profielsysteem. Climalux is
een zelfdragend aluminium profielsysteem, eenvoudig en esthetisch. Dit zelfdragend profielsysteem biedt de perfecte oplossing
voor je pergola, carport of terrasoverkapping. De aluminium palen
en dragers worden gecombineerd met stevige polycarbonaatplaten
of glas. Verschillende standaardafmetingen beschikbaar. Ook op
maat te verkrijgen. Combineerbaar met de Top-X5 verandaplaten.

Slagvast, veilig, licht in gewicht, goed isolerend en mooi ogend:
ongetwijfeld de belangrijkste karakteristieken voor een beglazing.
Door de materiaalkeuze en bijzondere celstructuur verenigd de 16
mm TOP X5 plaat al deze eigenschappen. Deze is dan ook ideaal
als dak- of wandbeglazing.
Dankzij de X-structuur bezit de plaat een uitgesproken stijfheid.
Ze is tot 250 keer slagvaster dan glas.
Ook de hoge temperatuurbestendigheid
en vooral de zelfdovende eigenschap
van de polycarbonaat grondstof
bezorgen de gebruiken een
belangrijke troef bij brandpreventie.
-

VERANDAPLAAT TOP-X5
HELDER

VERANDAPLAAT TOP-X5
OPAAL

Artnr.

Afmetingen

Artnr.

Afmetingen

11520

0.98 x 2.00 m

18878

1.20 x 7.00 m

11521

0.98 x 2.50 m

19775

1.20 x 7.00 m

11522

0.98 x 3.00 m

11527

0.98 x 2.00 m

11523

0.98 x 3.50 m

11528

0.98 x 2.50 m

11524

0.98 x 4.00 m

11529

0.98 x 3.00 m

11525

0.98 x 5.00 m

11530

0.98 x 3.50 m

11526

0.98 x 6.00 m

11531

0.98 x 4.00 m

19774

1.20 x 7.00 m

11532

0.98 x 5.00 m

18879

1.20 x 7.00 m

11533

0.98 x 6.00 m

Gewicht: 2,4 kg
U-waarde: 2,0 W/m²K
Lichttransmissie helder: 64%
Lichttransmissie opaal: 55%
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Equitone gevelbekleding

Cedral gevelstroken

EQUITONE is een in de massa gekleurd gevelbekledingsmateriaal.
Elk EQUITONE paneel is uniek en bezit het primitieve karakter van
het natuurlijke composietmateriaal dat uitsluitend uit cement,
cellulose en mineralen bestaat

Met Cedral sidings kies je voor een duurzaam en eigentijds materiaal. Geen wonder dat het dus vaak gekozen wordt bij renovaties
om een mooi geheel te creëren tussen je nieuwe aanbouw, uitbouw of dakkapel en je bestaande woning. Maar wist je dat je ook
een nieuwe woning volledig of gedeeltelijk van Cedral gevelstroken
kan voorzien?
Cedral stroken zijn vervaardigd uit vezelcement, een uiterst duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. De gevelstroken zijn verkrijgbaar in een waaier van kleuren en met een cederhoutstructuur of
een licht gestructureerd uitzicht.

- De panelen hebben een maximale grootte van 1.25 x 3 m en
kunnen in een werkplaats of op de werf in elk formaat worden
verzaagd
- Door te spelen met verschillende vormen en formaten ontstaan
er unieke creaties
- Het materiaal kan doorboord en zelfs bedrukt worden
- Omdat EQUITONE in de massa wordt gekleurd, krijgt je gevel
altijd een uniek en homogeen karakter, ongeacht het ontwerp
van je project

Docu Equitone via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

Docu Cedral gevelbekleding www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

Gevelbekleding in Twinson en PVC

Gevelbekleding Deceuninck

urzame tuinomheiningen,
uur en technologie hand in hand

Esthetisch, duurzaam, ecologisch De ideale gevel geeft een woning
een blijvende meerwaarde en dit niet enkel op esthetisch, maar
ook op energetisch vlak. En natuurlijk moet de gevel ook duurzaam
en onderhoudsvriendelijk zijn. Met de gevelbekledingsoplossingen
van Deceuninck, of ze nu pvc zijn of Twinson® (een pvc-houtcomposiet), kan u buitenmuren gewoon afwerken, maar beter is om ze
meteen ook van een extra isolerende schil te voorzien.

Standaard-Reeks
- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 9 matte kleuren

jdse gevelbekleding,
e afwerking tot in het kleinste detail
Gevelbekleding

Dak & gevel

urzame tuinomheiningen,
uur en technologie hand in hand
by deceuninck

by deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

mheiningen

Tuintoepassingen

eurmatch
by deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Type plank :
Rabbat 150

Type plank :
Dubbele rabat 300

Type plank :
Potdeksel 167

Productnr. : P 2750

Productnr. : P 1024

Productnr. : P 1036

Materiaal :
pvc hardschuim van
gerecycleerd pvc met
pvc-toplaag

Materiaal :
pvc hardschuim
met pvc toplaag en
embossed

Materiaal :
pvc hardschuim
met PVC toplaag en
embossed

Modulemaat :
150 mm

Modulemaat :
300 mm

Modulemaat :
167 mm

Aantal per m2 : 6,6 m

Aantal per m2 : 3,3 m

Aantal per m2 : 6 m

Kleurengamma :
in de massa gekleurd

Kleurengamma :
in de massa gekleurd,
embossed (reliëf )

Kleurengamma :
in de massa gekleurd,
embossed (met reliëf )

Premium-Reeks
- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren,
passend bij uw Deceuninck ramen (PVC)
- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de
natuur (Twinson®)

are voeg

entilerend

mheiningen

look
by deceuninck

ding

Tuintoepassingen
www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Type plank :
Rabbat 150

Type plank :
Vlak 167 Twinson®

Type plank :
Vlak open 83 Twinson®

Productnr. : P 2750

Productnr. : P 9576

Productnr. : P 9596

Materiaal :
pvc hardschuim van
gerecycleerd pvc met
pvc-toplaag

Materiaal :
Twinson®

Materiaal :
Twinson®

Modulemaat :
167 mm

Modulemaat :
83 mm (78 + 5 mm)

Modulemaat :
150 mm

Aantal per m2 :
6m

Aantal per m2 :
12 m

Aantal per m2 : 6,6 m

Kleurengamma :
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs

Kleurengamma :
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs

Kleurengamma :
Dak & Decoroc
Gevel coating, folie
Docu gevelgamma Deceuninck via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht
bekleefd

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl
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Solidor
terrasdragers

Duurzame
tuinomheining

Solidor terrasdragers worden toegepast voor
het ophogen en pas brengen van houten
terrassen, plankenvloeren, metalen roosters
en kunststof PVC planken. Een variant werd
ontwikkeld voor het ophogen van terrassen
uit beton of keramische tegels.
Solidor terrasdragers zijn traploos in hoogte
verstelbaar van 1 cm tot 1 meter.
Draagvermogen en
weerstand tegen
veroudering
zijn optimaal
gegarandeerd.

Natuur en technologie gaan hand in hand met de Twinson tuinomheiningen van Deceuninck.
Twinson tuinafsluiting combineert discretie met stevigheid elegantie en comfort.
Het materiaal geeft een natuurlijke uitstraling, biedt 100 %
stevigheid en is milieuvriendelijk.

Karakteristieken:
- UV bestendig
- 1000 kg/m² belastbaar
- 100% recycleerbaar
- stabiel
- hoge draagkracht
- modulair systeem
- snel en gemakkelijk te installeren

Stop groene aanslag
Bestrijding van groene aanslag
- Gebruiksklare vloeistof voor de bestrijding
van korstmossen, schimmels, algen en 		
groene aanslag.
- Langdurig effect, voorkomt de schade 		
veroorzaakt door groene aanslag.
- Beschadigt de ondergrond niet.
Gebruik
Bedoeld voor de bestrijding van korstmos,
algen en zwammen op
alle buitenoppervlakken
zoals tegels, leien, gevels,
vloeren, glas, hout, plastic, bitumineuze dakbanen
met leislag, bitumen leien
enz.
Artnr.

Inhoud

17768

25 L

Duurzame tuinomheiningen,
natuur en technologie hand in hand
Docu terras Deceuninck via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

Bescherming en herstel rondom het huis
Voor het onderhoud van opritten, terrassen en paden, gevels, dak of tuinhuis
biedt Aquaplan een uitgebreid gamma beschermingsproducten aan.
Docu volledig gamma Aquaplan via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht
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De ECO-oh! compostbak is moArtnr.
Inhoud
Afmetingen
dulair en uitbreidbaar. Met twee
26274 1300 L
100 cm x 120 cm
of drie compostbakken naast
26219 1500 L
120 cm x 120 cm
elkaar kan je het composterend
materiaal makkelijk van de ene
naar de andere bak omzetten. Het duurzame materiaal is bestand tegen
zonlicht (UV), water, rotting en knaagdieren. De lage warmtegeleiding
beperkt het warmteverlies naar de omgeving.

Voor haar uitgebreide gamma ladders, doet
Deschacht beroep op ladderfabrikant Petry, reeds
meer dan 80 jaar een begrip in de productie
van professionele ladders en
stellingen.

RECYCLEN

MORGEN WORDT

Ladders

vanzelfsprekend

Compostbak

Docu ECO-oh! via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

IN DE TUIN

Het gamma ladders en steigers
voldoet aan de gangbare
Europese normen EN131 en
EN1004 en dragen het veiligheidsgarantielabel VGS.

Regentonnen
Regenwaterton geproduceerd uit
gerecylceerd materiaal. Inclusief
kinderveilig deksel en kraan voor
slangaansluiting. Kleur: groen
Art.nr.

Omschr.

Afmetingen

4269

114 L 		

ø 500 x 650 mm

4271

168 L 		

ø 550 x 800 mm

4273

227 L 		

ø 570 x 970 mm

30952

REGENTON AUTOMAAT

4275

REGENTON KRAAN

4276

REGENTONVOET

16715

VERBINDINGSSET
LANG VOOR REGENTON

Artnr.

Omschriving

Inhoud

14069

Bouwkruiwagen

90 Liter

Docu Petry ladders via
www.deschacht.eu/
Biblio-dechacht

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES
ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES
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 Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77
F +32 (0)51 68 62 53
tielt@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

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20
F +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311 a
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@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 Geel
Bell Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu

www.deschacht.eu

