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Watermanagement,
een vorm van engineering
OP DE COVER

Technisch advies

Deschacht is naast uw bekende afhaalpunt in uw directe omgeving meer en meer,
en vooral, een technische groothandel. Dat houdt in dat onze medewerkers
technisch advies geven voor uw bouwproject. Zoals je in deze editie van onze
nieuwsbrief kan lezen, hebben wij ondertussen een heuse ‘engineering-tak’
ontwikkeld, naast onze 5 specialisaties.
Deze ‘Smart Building Enablers’ zorgen ervoor dat onze BIM bibliotheek,
rekentools en bestekteksten online beschikbaar zijn voor
jullie, onze klanten en eveneens geraadpleegd kunnen
worden door studiebureaus en architecten.
Op deze manier komt Deschacht steeds vroeger in het
bouwproces aan bod en kunnen wij onze onderscheidende
innovatieve rol beter onderschrijven. Ook onze andere
zusterbedrijven onder de Buildmat paraplu komen
meer en meer in beeld en kunnen ongetwijfeld
ook voor jullie interessant zijn. Meer daarover
in editie 4, later dit jaar.

Work in Progress

Maar niets is perfect en ook onze organisatie
ondervindt groeipijnen. In het najaar focussen
we extra op onze dienstverlening en zorgen
we ervoor dat onze kennis dieper in onze
organisatie kan doordringen.
Dat is beloofd.
Veel leesplezier!

Deschacht is specialist in riolering en watermanagement. Vandaag bundelen we de technische know-how m.b.t. deze materie in één kenniscentrum: het engineeringplatform. Planoptimalisatie, 3D bim ontwerp, rekenprogramma’s voor o.a. dimensionering van een afscheider,
maatwerk ontwikkeling en productspecialisme maken deel uit van dit platform waar de ontwerper van riolerings- en omgevingswerken
meteen concreet aan de slag kan.

365 dagen per jaar verdiept Deschacht zich in uw werk, op zoek naar de beste oplossingen voor
de realisatie van uw project. Tevreden zijn we pas als we voor u een duidelijke
meerwaarde kunnen realiseren.
Hoewel wij een catalogus van 20000 producten voeren, geloven wij voor bepaalde projecten
niet in kant-en-klare oplossingen, wél in innovatie en engineering. Samen met u proberen wij, met het
lastenboek als leidraad, de meest optimale invulling te geven aan uw project. Daarbij durven wij gebaande
wegen verlaten en totaal nieuwe richtingen voor te stellen.

Want wij willen het voor u beter maken. Dat is onze missie!

Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

Lees verder op pag. 2 en 3

DESCHACHT KORT

Engineering

Megaproject in Gent

Maatwerk

Het kenniscentrum van Deschacht in één
centraal platform.

De toegevoegde waarde van het
Bouwteam.

2 cases waar Deschacht, maatwerk als
oplossing biedt.

> PAG. 2-3

> PAG. 5

> PAG. 6-7

Wat leeft er
bij Deschacht
> PAG. 8
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Deschacht start engineeringplatform
voor ontwerp- en adviesbureaus

lineaire afwatering

pompput

boomgroeiplaats

KWS afscheider

Deschacht start met een afdeling engineering. Met deze aanpak bundelen wij de technische know-how
m.b.t. regenwatermanagement in één kenniscentrum en richten wij ons expliciet tot de ontwerper van
rioleringstrajecten en omgevingsaanleg.
Met dit engineeringplatform – te vinden op de nieuwe omgeving www.deschacht.eu/engineering/ kan de ontwerper van riolerings- en omgevingswerken concreet aan de slag.

regenwatertank

Rekentools en
bestekteksten
Het engineeringplatform biedt alle tools om de technische productimplementatie te
vervolledigen van lastenboekteksten tot rekentools voor volumeberekeningen en dimensionering. Dit alles gekoppeld aan rioleringstrajecten en regenwatermanagement.
De rekentools kan je vinden via www.deschacht.eu/engineering/rekentools/

Vandaag centraliseert Deschacht zijn technische rioleringsexpertise voor bouw en industrie in één engineering
platform. Planoptimalisatie, 3D bim ontwerp, rekenprogramma’s voor o.a. dimensionering van een afscheider,
maatwerk ontwikkeling en productspecialisme maken deel uit van deze nieuwe aanpak.
www.deschacht.eu
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GVK leidingen

vetvanger

grasdallen

infiltratiebekken

PP Ribwall
infiltratiebuis

Maatwerk
Deschacht kan uiterst flexibel inspelen op markttrends en specifieke producttoepassingen
door eigen fabricaat van maatoplossingen voor MDPE en HDPE toezichtskamers, HDPE
KWS afscheiders, PE en PP opslagtanks, pompputten en RVS lijn- en puntafwatering.

BIM
De BIM bib van Deschacht is uniek omdat deze zowat alles wat een rioleringssysteem behelst, merkonafhankelijk aanbiedt.
Met deze BIM kan in veel gevallen het volledige rioleringssysteem in één keer uitgewerkt worden, gekoppeld aan een export van
uitvoeringsplannen, productietekeningen, productlijsten, technische fiches enz. Download de BIM-bibliotheek van Deschacht via
https://www.deschacht.eu/engineering/bim-engineering/

Non-stop advies
Onder het motto “non-stop advies”
bundelen we voortaan de expertise
van Deschacht en het zusterbedrijf Collinet
tot het kenniscentrum Engineering.
De technische productportfolio en services
bestaat o.a. uit:
 Regenwatermanagement
 Voorbehandeling en zuivering van
afvalwater
 Lineaire afwatering
 Waterdoorlatende verhardingen
 Pompputten
 Leidingsystemen uit GVK
 Groeiplaats voor bomen
Het team productspecialisten begeleidt het
ontwerp- en adviesbureau doorheen deze
specifieke rioleringsmaterie.
Contacteer Rudy, Peter of Dirk via
www.deschacht.eu/contact-engineering/

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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Deschacht en Collinet geven mee
ingenieuze invulling aan
toekomstgericht project van Renson
Wie over de E17 te Kruisem/Nazareth rijdt, kan er niet naast kijken: de 380 m lange nieuwe vestiging van Renson nadert haar voltooiing.
Het geheel, dat bestaat uit een productie-afdeling en een ’experience center’, is een soort staalkaart van toekomstgerichte architectuur
en bouwtechnieken - waarin Industrie 4.0 harmonieus aansluit bij de idee van ‘outdoor living’ en respect voor natuur en milieu. Aan dat
toekomstgerichte karakter hebben ook Deschacht en Collinet bijgedragen via o.a. de levering van ingenieuze oplossingen voor waterbuffering en
vuilwaterafscheiding die 100% passen in de filosofie van bouwheer en architecten.

RENSON

KWS-afscheiders

• Locatie: Waregem (hoofdkantoor) en
binnenkort dus ook Kruisem (Renson
Outdoor)

Peter Rommel, Projectadviseur bij Collinet:
“De nieuwe productievestiging bevat o.a.
een eigen productie van poederlakken. Opvang van afvalwater en chemicaliën gebeurt
in een afvoergeul in resistent PP. Het effluent
wordt opgevangen in twee calamiteitentanks van respectievelijk 35.000 en 50.000
liter. Ik heb voorgesteld te werken met twee
dubbelwandige HDPE tanks omwille van de
duurzame bestendigheid tegen chemicaliën van het materiaal en de dubbele bescherming tegen lekken. Voor het makkelijk
wegwerken van bekabeling van onder meer
een evenementenruimte werden Hauraton
kabelgoten met gesloten deksel geleverd.
Om het regenwater dat op het terrein valt
conform de regelgeving te ontdoen van
vetten en oliën werden 2 KWS afscheiders
geplaatst met een verwerkingsdebiet van
elk 100 liter/seconde. Hier kozen architect
en bouwheer voor twee dubbelwandige afscheiders om het risico op lekken en infiltratie van vervuilende koolwaterstoffen in de
bodem uit te sluiten. “

Tubao als modern alternatief voor bufferkuip
Voor de buffering van het hemelwater
stelde architect Wim Embo een eigentijds
alternatief voor de traditionele betonkuip
voor. Wim Embo: “Ik kende Tubao al uit
vakliteratuur en van vorige werven en ik was
overtuigd van de voordelen ervan. ik heb

• Opgericht: 1909
• Aantal medewerkers:
1200 wereldwijd

Dubbelwandige HDPE tanks

twee Tubao-buizen met 3 meter diameter
naast elkaar laten installeren, voorzien van
alle nodige aansluitingen e.d. Dat bufferwater zal gebruikt worden voor de beregening van de grasperken en de aanvulling
van de talrijke waterpartijen. De voordelen
van zo’n Tubao buffertank liggen vooral in
de snelheid van installatie. De aanleg van
een betonnen kuip neemt weken in beslag.

www.deschacht.eu

De aanleg van een Tubao, het graven van
de put inbegrepen duurt zo’n 3,5 dag, dus
daar hoef je geen tekeningetje bij te maken.
De Tubao’s zijn af fabriek voorzien van alle
nodige aansluitingen, mangaten voor in-

[INFO]

spectie e.d., dus de installatie op de werf is
vlekkeloos verlopen. Het is een toekomstgericht alternatief dat ik bij volgende gelegenheden zeker opnieuw zal voorschrijven.”

Meer info? Contacteer Peter Rommel via
peter.rommel@collinet.eu of via 0473 57 08 10.

• Over Renson:
‘Creating healthy spaces’, zo luidt de
baseline én missie van Renson. Als
trendsetter in ventilatie, zonwering en
‘outdoor living’ zweert dit dynamisch
en snelgroeiend familiebedrijf bij natuurelementen als licht en lucht die –
slim ingezet – aan de basis liggen van
een gezonde leef- en werkomgeving
voor iedereen.
Door sterk in te zetten op innovatie,
communicatie en internationalisatie
zit Renson de toekomst op de hielen,
steeds met de focus op een gezond en
comfortabel binnenklimaat én aangenaam buitenleven in woningen, appartementen, kantoren en zorginstellingen.
De nadruk ligt op duurzame totaalconcepten, die de lat hoog leggen op het
vlak van energiezuinigheid, akoestiek
en design.
Hoewel sterk lokaal verankerd, draagt
Renson zijn visie ook steeds internationaler uit, getuige het sterke distributienetwerk dat intussen tot de USA, het
Midden-Oosten, Azië en zelfs Australië
reikt. Daarmee zet Renson zijn ambitie
kracht bij om uit te groeien van een
Belgisch bedrijf tot een wereldspeler
op vlak van ventilatie, zonwering en
outdoor living.
• Meer info: www.renson.eu
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Deschacht trekt alle registers open
voor megaproject in Gent

Een goeie samenwerking tussen Bouwteam/studiedienst van Deschacht en de klant leverde
in de Gentse havenzone een grote opdracht op, waarbij zowel een Tubao buffertank als Ribwall
infiltratiebuizen en twee afscheiders worden toegepast. We staken ons licht op bij Willy De Schagt,
Project Manager Bouwteam bij Deschacht en Francis Peeters, bestuurder bij F-BUILD.

Anderhalve hectare
magazijn
Francis Peeters: “Projectontwikkelaar Groep
Bolckmans” bouwt aan de Korte Mate in
Desteldonk, in de Gentse havenzone, een
magazijnencomplex van ruim 15.000 m2 op
een terrein van ruim 27.000 m2.
F-BUILD verzorgt er in opdracht van Groep
Bolckmans de volledige grond – riolerings
en wegeniswerken. Het oorspronkelijke rioleringsplan hebben we in samenwerking
met het Bouwteam en de studiedienst van
Deschacht herbekeken in functie van prijs,
dekking en rendement. Het plan heeft op die
manier wel enkele revisies ondergaan.”

Bouwteam levert
toegevoegde waarde
“Met de inplanning en levering van deze
grote verscheidenheid aan materialen bewijst Deschacht eens te meer zijn reputa-

tie als specialist riolering”, vertelt Willy De
Schagt. Voor dit soort grote projecten, stellen wij een Bouwteam samen. Daarin zitten
specialisten die ruime expertise en ervaring
hebben met de producten die in het project zullen aangewend worden, inclusief de
plaatsing ervan. Het Bouwteam werkt nauw
samen met de aannemer, de architect en
eventuele studiebureaus.”
Francis Peeters: “Die samenwerking loont
wel. Ze denken echt wel mee en werken oplossingen uit die technisch en qua normering op punt staan en budgettair haalbaar.
Zo waren er voor een deel van de infiltratie
van het regenwater kratten voorzien. Maar
vermits het hier gaat om een magazijn
met omliggende verharding waar zwaar
vrachtvervoer overheen moet, heb ik in samenspraak met Deschacht, toch voor infiltratiebuizen geopteerd, omdat de dekking
erboven beter is. De infiltratiebuizen lopen
in een ring rond het gebouw, wat een hoger

rendement oplevert. Voor de afvoer vanaf
het dak heeft de hoofdaannemer voor een
pluviasysteem gekozen, wat ook weer bepaalde eisen stelt aan de verdere afvoer en
infiltratie. Ook daarmee heeft Deschacht bij
de uitwerking van het plan rekening gehouden.”

Infiltratiebuizen en
afscheiders
Willy De Schagt: “Voor de infiltratieleiding
hebben we Ribwall IT voorgeschreven van
1000 en 600 mm diameter. Deze polypropyleen buizen zijn lichter dan beton en
dus makkelijker te plaatsen. Ze worden - in
functie van het vereiste rendement - geperforeerd en omwikkeld met geotextiel
tegen inspoeling van de omliggende grond.
Omdat het hier om een magazijn gaat met
nogal wat vrachtverkeer moet het water dat
van de verharding afspoelt ontdaan worden
van olie en vetten. Daarom zijn er ook twee

F-BUILD
koolwaterstofafscheiders voorzien, vervaardigd uit dubbelwandig HDPE met coalescentiefilter en geïntegreerde slibvanger. Ze
hebben een behandeld debiet van respectievelijk 20 liter en 70 liter per seconde.”

Tubao als innovatief
alternatief voor
de betonnen buffer
“Het bestek voorzag ook een buffertank
voor bluswater. In plaats van de klassieke
betonnen kelder, stelden wij een Tubao buis
van 3 meter diameter en 17 meter lengte
voor. Dat geeft een inhoud van 120 m3. Het
voordeel van dit innovatief systeem is de
enorme tijdswinst. Vermits de Tubao in de
fabriek op maat wordt gemaakt en uitgerust
met alle voorzieningen voor aansluiting en
inspectie, neemt de installatie op de werf
meestal niet meer dan een werkdag in beslag”, aldus Willy De Schagt.

[INFO]

• Jaar van oprichting: 2011
• Locatie: Wuustwezel
• Aantal medewerkers: 12
• Activiteit:
Grond – riolering – en wegeniswerken.
F-build BV voert werken uit voor verscheidene opdrachtgevers, waaronder
projectonwikkelaars, overheidsdiensten
en industrie. Telkens trachten wij om
‘samen’ een project te maken met
onze opdrachtgever en dit tot een
mooi kwalitatief werk af te ronden.
Onze opdrachtgevers hebben steeds
1 centraal aanspreekpunt voor een
goede communicatie en een snelle
en efficiënte uitvoering van de werken.
Wij beschikken ook over de nodige
veiligheidsattesten voor het bedrijf en
personeel.

Meer info over dit project? Contacteer Willy De Schagt via
willy.deschagt@deschacht.eu of via 0499 51 33 43.

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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Collinet levert bij Fluvius Lokeren
6 gedimensioneerde KWS afscheiders
met alarmfunctie via zonne-energie

Eens te meer bewees Collinet
zijn ervaring en expertise inzake
dimensionering en maatwerk
op het distribitiecentrum van
Fluvius te Lokeren. Het centrum,
dat 10 hectare beslaat op een
domein van in totaal 25.000 m2,
functioneert als depot voor
allerlei nieuw en te recycleren
materieel. In samenwerking
met Deschacht werd de afvoer
van afspoelwater vanuit het
centrum in regel gebracht met
de geldende regelgeving.

Alarmfunctie
op zonne-energie
“Collinet heeft wel voorzien in een highttech alarmsysteem op de afscheiders”
voegt aannemer Laurent De Spiegeleer
daar aan toe. Ze zijn alle voorzien van een
sensor op zonne-energie die geïntegreerd
is met de managementsoftware van Fluvius.

[INFO]

Die geven automatisch een signaal via
gsm-verbinding wanneer de afscheiders
aan ruiming toe zijn of waneer er zich een
calamiteit voordoet. Gezien de afscheiders
door Collinet op maat gemaakt worden, volledig gedimensioneerd en met alle voorzieningen qua aansluiting e.d. stelde zich bij
de installatie geen enkel probleem.”

Meer info? Contacteer Peter Rommel via
peter.rommel@collinet.eu of via 0473 57 08 10.

Grondstof
-

Zuiver PE
UV-bestendig
Dichtheid: 0,935 gr/cm3
Binnenwerk uit PE of INOX Aisi 304L volledig korrosievrij.

Voordelen van PE
- Minder zwaar > minder transportkosten en gebruiksvriendelijk.
- Uitermate goed bestand tegen chemische stoffen en vooral olieën, detergenten,
vetten, mazout, etc.
- Bestand tegen oplossingen van strooizouten, alkali alsook microbiële inwerking.
- Lange levensduur.
- Vervaardigd uit één stuk, noch lasnaden, noch schroeven.
- Vorstbestendig.

Olie- en vetafscheiders

Zes KWS-afscheiders op
maat gedimensioneerd
door Collinet
Peter Rommel, Projectadviseur Collinet:
“Het afspoelwater van dit grote depot waterde af naar een gracht zonder enige zuivering.
Dat moest natuurlijk in regel gesteld worden.
Het terrein van Fluvius is onderverdeeld in
6 verschillende zones die elk hun afvoerbuis hadden. Voor iedere zone werd een
dubbelwandige HDPE afscheider voorzien.
Alles werd gedimensioneerd om gemiddeld
tweejaarlijks voorkomende piekregenbuien te kunnen verwerken. Dit resulteerde in
3 afscheiders met een verwerkingsdebiet
van 100 l/sec, 2 van 80 l/sec en 1 van
60 l/sec.”

KWS afscheider uit dubbelwandige PE spiraalvormig

Deschacht heeft 2 klasse afscheiders:

Een koolwaterstoffenafscheider is een toestel bestemd om vervuiling in neerslag aan
de bron tegen te houden. Wij stellen u een volledig gamma olie-benzine afscheiders
voor, conform de norm EN 858-1. Deze toestellen beantwoorden aan de eisen van het
Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest.

klasse 1: toestel met coalescentiefilter (restgehalte kleiner dan 5 mg/l volgens de
gebruiksnorm EN 858) ;
klasse 2: toestel zonder coalescentiefilter (restgehalte kleiner dan 100 mg/l volgens
de gebruiksnorm EN 858).

www.deschacht.eu
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Last minute pompput voor
nieuwbouwproject Stapelplein

Ooit was het de habitat van de Gentse havenindustrie, weldra is het een thuis voor vele Gentenaren:
de ‘Oude Dokken’ van Gent worden op dit moment volop getransformeerd tot een nieuw, bruisend
stukje stad. Ook de 175 woningen van het nieuwbouwproject Stapelplein zullen daar mee vorm aan
geven. Hoofdaannemer Strabag schakelde bij aanvang van het project de hulp in van Deschacht, en
klopte net voor de oplevering ook nog even aan met een onverwachte vraag.

Van rioleringsplannen
tot pompput

Totaalpakket
van put én pomp

Droge, vrijstaande
opstelling

Aanvankelijk werd Deschacht bij het project
Stapelplein betrokken om de rioleringsplannen uit te tekenen. Luc Watcant, projectmanager bouwteam Oost- en West-Vlaanderen
bij Deschacht: “Alles wat met riolering te
maken heeft, dat is waar de meeste klanten
ons om kennen. Vervolgens kregen we halverwege het traject de vraag om het infiltratiesysteem voor regenwater in de binnentuin
van de site te ontwerpen. Een hele tijd later,
ongeveer 2 weken vóór de oplevering van
het project, bleek plots dat de aansluitdiameter van het afvalwaterstelsel niet gravitair
gerealiseerd kon worden. Er moest dus last
minute een pompput geplaatst worden, en
Strabag wist dat we ook daarbij konden
www.deschacht.eu
helpen.
”
Omschrijving: Pompput Ø1500 + 2 droog opgestelde pompen

Philip Demeere, projectleider bij Strabag,
dacht vrij snel aan Deschacht voor het leveren van de put in kwestie: “Strabag heeft
al vaker samengewerkt met Deschacht, en
dat is altijd heel vlot verlopen. Het kwam
natuurlijk ook goed uit dat ze niet enkel de
put, maar ook het pompsysteem konden
voorzien en bovendien de hele coördinatie
en aansluiting op zich konden nemen. Zo
stonden zij uiteindelijk in voor de volledige
installatie van de pompput, van ontwerp
tot plaatsing. Daardoor was alles zeer snel
afgerond, wat gezien de strakke deadline
noodzakelijk was in deze fase van het
project.”

Voor de plaatsing en indienststelling van de
put werkte Deschacht samen met pompinstallateur Eco Solutions. Het ontwerp werd
geheel door de interne studiedienst van
Deschacht uitgewerkt. Dirk Stuyven, hoofd
studiedienst bij Deschacht: “Doordat de
riolering op het wegdek verhoogd moest
worden, kwam de nood aan een pompput
pas laat in het dossier ter sprake. Om die
reden moesten we een vrijstaande pompput
voorzien. Daarbij zorgden we voor een op maat
gemaakte opvangtank in dubbelwandige
HDPE, waarop we 2 pompen gedimensioneerd hebben met een perfecte opvoerhoogte en capaciteit. Gezien de beperkte inbouwhoogte en het zware gewicht van de pompen
werd er voor een droge opstelling gekozen,

Project: Stapelplein - Strabag

maar wie is er dan verantwoordelijk als het
misloopt? Als je veel zaken aan één partij
kan toevertrouwen, is er geen twijfel mogelijk
en weet je meteen bij wie je moet zijn. Dat
kan veel problemen voorkomen.”

STRABAG BELGIUM NV
wat betekent dat de pompen zich aan de buitenkant van de installatie bevinden. Het voordeel is dat de pompen zo altijd toegankelijk
zijn, mocht er een onderhoud nodig zijn.”

Altijd 1 partij
aansprakelijk

200

Ø250

Datum: 14-04-2021

Ø160

Pompgegevens:
·
Type van de waaier: Super Vortex
·
Pomp persaansluiting: DN100
·
Nominale spanning: 3x 380-415 V
·
Opgenomen vermogen: 3,7 kW
·
Nominaalstroom: 7,8 - 8,0 A
·
Startstroom: 43 A
·
Nominaal toerental: 1455 omw/min
·
Netto gewicht: 154kg
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vergrendeld geurldicht deksel
vrije opening Ø600

Ø11

0

Persleiding PE Ø125

2x afsluiter DN100

1480

1400

210

450

30

Als een pompsysteem een échte
oplossing moet zijn
Zoek je als bouwondernemer, syndicus
of eigenaar naar een échte oplossing
voor de aanvoer of afvoer van water in
een gebouw? Wij ontwikkelen en installeren pompsystemen van hoge kwaliteit.
Meer nog, voor vakkundig onderhoud
van die pompen kan je niet buiten Eco
Solutions.

2x Grundfos
SEV.100.100.30.4.50D

Bovenaanzicht pompput Ø1500

2x PE voorlaskraag met flens DN100

anker M16
2x afsluiter DN100

Ø110 - afgedicht (vlotter / niveausonde)

anker M16

Ø110 (verluchting)
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balkeerklep DN100
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Deschacht Plastics Belgium nv
Antwerpsesteenweg 1068 · B-9041 Gent-Oostakker
T + 32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu
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• Bedrijf:
STRABAG Belgiummaakt deel uit van
de Europese bouwgroep STRABAG
SE en is al meer dan 55 jaar actief
in België. Intussen is het bedrijf
uitgegroeid tot één van de toonaangevende Belgische bouwondernemingen,
met een brede klantenportefeuille in
zowel de publieke als private sector en
ruime ervaring in de bouw van scholen,
ziekenhuizen, woonzorgcentra, kantoren, industriële sites, Designer Outlet
Centra en PPS-projecten.

2x balkeerklep DN100
200

P
[kPa]

• Activiteit + werkgebied:
algemeen aannemer klasse 8, specialiteiten: utiliteitsbouw & industriebouw

260

1700

950

2x persleiding PE Ø110

• Aantal medewerkers: 323

De totaalaanpak van Deschacht biedt klanten als Strabag een niet te onderschatten
meerwaarde, die in een later stadium nog
goed van pas kan komen. Watcant: “Een
pompput die niet of gebrekkig werkt, kan veel
schade veroorzaken. Denk maar aan gebouwen die onder water komen te staan. Soms
schrijven architecten voor dat de pomp moet
worden aangesloten door een elektricien,

Zijaanzicht pompput Ø1500

• Hoofdzetel:
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
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www.ecosolutions.be

50

0

Grundfos
SEV.100.100.30.4.50D

Q[m³/h]

afsluiter DN100

Q[l/s]
1800 Q[l/min]

balkeerklep DN100
1750 x 1750

[INFO]

afsluiter DN100

www.deschacht.eu

Meer info over dit project? Contacteer Luc Watcant via
luc.watcant@deschacht.eu of via 0497 31 40 69.

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

8 [INFO#3]

Deschacht is specialist in riolering en watermanagement.
Wij streven naar een duurzame manier om o.a. regenwater in te zetten en te hergebruiken.
Milieuverantwoord watermanagement gaat verder dan standaard oplossingen. Voor deze expertise doen wij beroep op het zusterbedrijf Collinet.
Collinet is gespecialiseerde fabrikant van regen- en afvalwatermanagement systemen.
Tot dit gespecialiseerde assortiment behoren:

LIJNAFWATERING

AFVOERGOTEN

AFSCHEIDERS

POMPPUTTEN

TOEZICHT KAMERS

STOCKAGE TANKS

Vanaf vandaag kan u Collinet herkennen aan een nieuw logo. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt! Neem eens een kijkje op www.collinet.eu

ODM, specialist in professioneel
gereedschap en uitrusting

Deschacht Herent
Herent gonst het al enkele
In en om het Deschacht filiaal te
komende periode zal dit niet
de
En
iteit.
maanden van de activ
een nieuwe shop, opslagruimte
aan
anders zijn. Er wordt gebouwd
g is december 2021.
en kantoren. Voor ziene opleverin

400.000 referenties, 40.000 gereedschappen op voorraad, de grootste
merken, een team van professionals om u
te adviseren, dat is ODM.
ODM, zusterbedrijf van Deschacht, is
een gespecialiseerde partner voor al uw
MRO-artikelen (Maintenance, Repair en
Operations).

DESCHACHTEVENTS

Beurzen
8 - 12/09
21/09
20 – 21/10
26/11

Matexpo
Vlario-dag
Architect@work
Belgian Roof Day

ODM ondersteunt professionals in het aankoopproces, bij het efficiënt kiezen van het juiste
gereedschap voor elke toepassing en het juiste materieel voor elke werkplaats.
Professioneel gereedschap:
meer dan 70 jaar ervaring in de distributie
van gereedschappen.
Professionele service:
heeft u advies nodig? Onze experts helpen
u daarbij.

Voor professionals:
wij leveren aan installateurs en bedrijven in
verschillende industriële sectoren.
Is uw bestelling dringend? Vanuit ons distributiecentrum in Grâce-Hollogne beleveren
wij dagelijks de Belgische markt.
www.odm.eu
shop.odm.eu

Kortrijk Expo
Antwerpen
Kortrijk Expo
Karting Groot-Bijgaarden

Klant in kijker

Feest in het 11e filiaal
Reeds enkele organiseren we een heuse thema actie, ter promotie van onze webshop en online features.
Dit jaar kaderde deze actie in het thema EK 2021, hoe kan het ook anders? En heel Deschacht supporterde mee!
Wij stellen je graag ons team Accountmanagers voor. Je kan bij hen terecht voor aannemingsadvies ‘van onder de grond tot op het dak’.
Bij vragen, contacteer ons A-team. Hun coördinaten kan je vinden op www.deschacht.eu bij CONTACT.

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

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

linkedin.com/company/deschacht

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

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T 011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

youtube.com/DeschachtPlastics

www.deschacht.eu

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

facebook.com/DeschachtNV

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

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

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

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

instagram.com/deschacht_bouw

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

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

Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

Schrijnwerkerij en dakwerken Lauvrijs

