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TUSSEN DE REGELS

Woord houden
Begin dit jaar had ik beloofd in elke
nieuwsbrief een stukje van onze ambi-

De Keyser Construct isoleert
industriegebouw Soudal met Deschacht

tieuze plannen uit de doeken te doen.
Per 2 mei zal ons filiaal in Tielt ook beschikken over eigen transport, zodat er
niet enkel afgehaald kan worden maar
ook geleverd. Sinds de uitbreiding van
ons assortiment met dak-, gevel- en
isolatieproducten en onze vernieuwde
shop, realiseren we een groei van meer
dan 20 procent in de regio.
Wallonië
Op 1 juni gaat Deschacht over de taalgrens en openen we ons eerste volwaardige Deschacht-filiaal in Herstal.
De aanwervingen zijn gebeurd, de
opleidingen lopen. De vertalingen van
onze website en catalogus zijn ‘en route’. Met dit eerste filiaal in Wallonië
onderschrijven we onze ambitie om
ons bedrijf nationaal uit te bouwen en
een landelijke dekking te creëren zodat
eender waar uw werf zich bevindt, er
een Deschacht-filiaal in de buurt is.
U merkt het, wij hebben er zin in.
Veel leesplezier.

De Keyser Construct in Rijkevorsel ontstond in de garage van zaakvoerder Jef De Keyser. Al snel werd de werkplaats te klein en
verhuisde het bedrijf naar een vestiging in de industriezone van Rijkevorsel.
Het nieuwe pand groeide uit tot een bedrijf
dat een vaste waarde vormt in de dak- en
wandbekleding binnen de industriebouw.
Momenteel werkt een vast team van
9 mensen en verschillende onderaannemers samen om grote bouwprojecten tot
een goed einde te brengen.

*zolang de voorraad strekt

Forza Deschacht
De voetbalcompetitie nadert zijn ontknoping. Het EK voetbal staat voor de
deur en ook bij Deschacht gaat het in
crescendo. Na een aarzelende en natte
start, draaien we sinds enkele weken
op volle toeren in al onze geledingen
en filialen. Als leuk gadget krijgt u vanaf
9 mei een gratis fanshirt bij elke bestelling via e-commerce*.

OP DE COVER

“Het is de strakke prijs,
de vlotte service en
de snelle levering die
onze samenwerking met
Deschacht fijn maakt”


>> lees verder p. 2

Jo Verfaellie Gedelegeerd bestuurder

DESCHACHT KORT

Meer daglicht
voor elke ruimte

Vastgoedproject
Val d’Or

In de race voor
het milieu

Deschacht
Bouwteam

Wederzijds vertrouwen bij STP

Met de nieuwe superisolerende lichtkoepels
haalt u opnieuw de zon in huis. Skylux doet
dat dankzij de iWindow2™, iWindow3™ en
iDome™ in een wel heel strakke stijl.

Voor het rioleringsstelsel op de site van
Val d’Or in Woluwe-St-Lambert leverde
Deschacht HDPE- buizen aan Wegebo.

Het Spa-Francorchamps Circuit dankt zijn
bekendheid deels aan zijn natuurlijke omgeving, die nu beter beschermd is dan voorheen dankzij een geweldige saneringswerf.

Het Deschacht Bouwteam ondersteunt projectleiders met uitvoeringsoptimalisaties,
dossierbegeleiding en de zoektocht naar
de beste producten.

Deschacht ondervindt de kwaliteit van zijn
folies aan den lijve want alle grasdallen van
STP worden geleverd in Deschacht-folie.
Een vruchtbare samenwerking.

Ontdek het hele project op p. 3
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Lees verder op p. 6
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Ga naar www.deschacht.eu voor
de producten van Soudal in ons gamma.

“Het was de eerste keer dat we deze types isolatie
via Deschacht bestelden en ook daar zijn we
uiterst tevreden mee.”
- Jef De Keyser

De Keyser Construct

Voldoen aan hoge
isolatienormen
Het portfolio van het Kempense bedrijf
bestaat uit tal van projecten die niet alleen een eigentijdse uitstraling hebben,
maar ook voldoen aan uiterst strenge isolatienormen.
Voor een productiehal van het internationale bedrijf Soudal, met hoofdzetel in
Turnhout, werd een beroep gedaan op de
expertise van De Keyser Construct.

Het is een goede zaak
dat Deschacht nu ook in
Hoogstraten gevestigd is.

In overleg met de mensen van
Deschacht, werd geopteerd voor isolatie
type Cladisol ZS-4 130 x 0505 x 1500.
De isolatie werd in binnendozen aan
de staalconstructie gemonteerd, met
om de 1,5 m Z-profielen en daartussen
opnieuw een isolatiedeken van het type
Isover Isocomfort 32 met een dikte van
60 mm.
“Deze types van isolatie worden vaak gebruikt in dit soort constructies. Het was
de eerste keer dat we ze via Deschacht
bestelden en ook daar zijn we uiterst tevreden mee.”

Grote projecten vragen om
advies

De uitbreiding van deze productiehal
moest voldoen aan hoge isolatienormen
die vooraf in het lastenboek werden beschreven.

Volgens de zaakvoerder verliep de samenwerking over de ganse lijn optimaal.
“Voor grote projecten als deze rekenen
we op de expertise bij Deschacht”, vertelt Jef De Keyser. Deschacht verhuisde
in maart vorig jaar naar Hoogstraten.

Hierdoor is het bedrijf nog beter bereikbaar voor volgende samenwerkingen.
“Het is een goede zaak dat Deschacht nu
ook in Hoogstraten gevestigd is”, zegt Jef
De Keyser.

DE KEYSER CONSTRUCT

• opgericht in: mei 1997
• locatie: Rijkevorsel
• kernactiviteit: bekleden van
industriële gebouwen,
zowel dak als wanden
• aantal medewerkers:
9 vaste medewerkers
• actieradius: een straal van
100 km rond Rijkevorsel

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

PRODUCTSHEET
iWindow3™

Meer daglicht voor elke ruimte
Met een superisolerende Skylux iWindow
en iDome lichtkoepel haalt u opnieuw
de zon in huis. Skylux doet dat dankzij de
iWindow2™, iWindow3™ en iDome™ in
een wel heel strakke stijl.
Deze drie lichtkoepels hebben bovendien
uitstekende U-waarden.
In het nieuwe gamma, kan u een keuze
maken uit volgende lichtkoepels:

·· dubbelwandig (iWindow2™),
·· driewandig hoog isolerend
veiligheidsglas HR+++
(iWindow3™),
·· of dubbelwandig glasraam
met isolerende lichtkoepel
(iDome™).

Skylux iWindow3™ en iWindow2™ kunnen geplaatst worden in zowel hellende
als platte daken. De strakke en elegante binnen- en buitenafwerking, de goede geluidsdemping en de hoge lucht- en
waterdichtheid maken de iWindow2™ en
iWindow3™ tot de ideale koepel voor elke
ruimte.

iDome™

Voor platte daken is er nu de Skylux
iDome™. Bovenop dit compact en isolerend PVC-raam met superisolerend
veiligheidsglas, komt een Skylux koepel
naar keuze. Skylux garandeert op deze
manier een ideale U-waarde en een snelle
montage die perfect afgewerkt wordt. Net
zoals de lichtkoepels, is de iDome™ geluiddempend, makkelijk in onderhoud en
inbraakwerend. Tot slot geniet u ook van
een hoge lucht- en waterdichtheid.

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

KIJK SNEL OP P. 8

Voor het rioleringsstelsel op de site van Val d'Or in Woluwe-St-Lambert leverden we HDPE- buizen aan Wegebo.
Bij dit groot vastgoedproject Greenwood, doet Wegebo de 1ste fase van de omgevingsaanleg.

Duurzaam vastgoedproject
Het complete project zal op termijn bestaan uit een nieuwe duurzame wijk. Met
plaats voor 1.300 nieuwe bewoners, verspreid over 570 woningen.
Greenwood zal een groen woongebied vormen, voldoen aan de huidige milieu-uitdagingen en bijdragen aan de ambities
van het Gewestelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling (GPDO) in termen van
het verhogen van de levenskwaliteit de
Brusselse bevolking.

Waarom HDPE kiezen voor
riolering?
Net zoals bij vorige samenwerkingen, werd
vooraf met Wegebo besproken welke oplossing optimaal was voor dit enorme
bouwproject. Zowel voor het rioleringsstelsel als voor de grasdallen, werd voor HDPE
gekozen in plaats van beton.
Het voordeel van deze weloverwogen keuze is essentieel voor Wegebo: regenwater
kan met een grote kracht afgevoerd worden, ondanks dat HDPE-buizen een kleine-

re diameter hebben dan betonnen buizen.
De buizen worden bovendien aan elkaar
gelast, waardoor de voegen naadloos in
elkaar passen. Het risico op scheuren
wordt hierdoor geminimaliseerd.
Een bijkomend voordeel is de diameter
van de HDPE-buizen: zowel vooraan als
achteraan is deze dezelfde. Door middel
van een lasmof met een grotere diameter worden de buizen aan elkaar gelast.
Hierdoor kon Wegebo, net zoals in het
geval van een betonnen rioleringsstelsel,
met 2 strengen werken: één voor vuil en
“Sven van Deschacht
één voor regenwater.
staat steeds ter onzer
Afwerking grasdallen in HDPE
beschikking. Als er
Voor de afwerking op de grasperken en
iets was dat ik nodig
tussen de rij- en parkeerzones, besliste
Wegebo opnieuw om met grasdallen in
had tijdens onze
samenwerking, kon ik hem HDPE van Deschacht te werken.
Dit verhoogt de stabiliteit en zorgt ervoor
steeds bereiken.”

dat het grind netjes op z’n plaats blijft liggen op de parkeerzones.
Zowel het rioleringsstelsel als de afwerking met grasdallen was een weloverwogen keuze, die in onderling overleg werd
gemaakt.
Wegebo kon rekenen op de expertise van
Deschacht en net zoals bij vorige projecten,
konden ze rekenen op een scherpe prijs.

Ward De Smedt,
Wegebo
WEGEBO
GF

Is een toonaangevende leverancier van
kunststof leidingsystemen en is wereldwijd vertegenwoordigd. Het gamma
bevat onder andere buizen, fittingen,
afsluiters en de bijbehorende automatiserings- en verbindingstechnologie.

Met de doordachte leidingsystemen en
innovatieve producten en technologieën
zetten ze internationaal de standaard
voor wat betreft kwaliteit en prestaties
voor wat mag verwacht worden van een
betrouwbaar leidingsysteem.

Wegebo is onderdeel van de groep
Colas Belgium. De verschillende
entiteiten van de groep omvatten
het hele land. Elke vestiging is
dusdanig georganiseerd dat alle
projecten, van kleine bouwplaats
tot grote werkzaamheden, even
doeltreffend worden afgehandeld.

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

PRODUCTSHEET

Martlé pakt bakgoten stijlvol in met Deceuninck
De renovatie van het dak van Residentie Nieuwenhove in Knokke liep niet van het
spreekwoordelijke leien dakje. Halverwege dienden de werken te worden gestaakt
wegens het faillissement van de uitvoerende dakwerker. Gelukkig kwam dakwerken
Martlé uit Eeklo snel ter plaatse om alles uiteindelijk toch in goede banen te leiden.
Deschacht droeg zijn steentje bij met profielen van Deceuninck.

Dakwerken, platte daken, algemene renovatie, schoorsteen- en gevelrenovatie …
Martlé uit Eeklo is een ervaren aannemer
die kwaliteit en duurzaamheid hoog in het
vaandel draagt. Toen het bedrijf de half
afgewerkte dakrenovatie van Residentie
Nieuwenhove in de Knokse Zoutelaan
overnam, werd meteen met een technische specialist van Deceuninck en de vertegenwoordiger van Deschacht ter plaatse
gegaan.
Ignace Meiresonne, vertegenwoordiger
Deschacht: “In overleg met Deceuninck

www.deschacht.eu

hebben we tijdens de inspectie beslist
om de oude, afgebladerde dakgoten uit te
bekleden met profielen van Deceuninck.”

Complexe uitvoering
Concreet werden zo’n 960 meter planchetten en 186 meter hoekpanelen besteld.
Vicky Buize, zaakvoerster Martlé: “Voor
dit project werken we met hardschuim
hoekpanelen en dubbeletandplanchetten
in ral 7016. Ook alle accessoires worden
meegeleverd, zoals afwerkingsprofielen,
verbindingsstukken, hoekstukken, binnen-

“De bakgoten hebben
veel hoeken en kanten,
dus komt er behoorlijk
wat maatwerk aan te pas.
Maar met de profielen
van Deceuninck vormt dat
geen probleem.”
hoeken, kleurenschroeven en luchtroosters. Het gaat om een bijzonder complex
project. De bakgoten hebben heel veel
hoeken en kanten, dus komt er veel maatwerk aan te pas. Maar de materialen zijn
bijzonder kwalitatief, wat alles vlot laat
verlopen.”

MARTLE

diger van Deschacht, verloopt optimaal.
We krijgen een snelle respons op al onze
vragen betreffende materialen of offertes.
Het feit dat Deschacht op de werf levert,
is uiteraard heel praktisch. Zo hoeft een
nabijgelegen filiaal in feite niet. Dit project
is tot nu toe onze grootste samenwerking
met Deschacht. Alles verloopt naar wens
en we zullen zeker en vast opnieuw een
beroep op hen doen voor projecten van
deze omvang.”

• opgericht in: 2011
• locatie: Eeklo
• kernactiviteit: dakwerken en
renovatie
• aantal werknemers: 9
• actieradius: Meetjesland en
regio Knokke

VOOR

Eerste grote samenwerking
Martlé is vooral actief in het Meetjesland
en aan de kust, rond Knokke. Hoewel er
(nog) geen filiaal in de buurt is, werkt de
firma graag samen met Deschacht. Vicky
Buize: “In het begin rekenden we vooral
op Deschacht voor kleinere opdrachten
rondom Gent. We zijn heel tevreden over
de geleverde service en producten, waardoor grotere bestellingen volgden. Ook het
contact met Ignace, onze vertegenwoor-

NA
MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie
via carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.
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Spa-Francorchamps:
in de race voor het milieu!
Het Spa-Francorchamps Circuit dankt zijn bekendheid deels aan zijn omgeving. Een natuurlijke omgeving, rijk aan variatie, die nu
beter beschermd is dan voorheen dankzij een geweldige saneringswerf. Een site gezamenlijk beheerd door het studiebureau van
het circuit, aannemer Nelles Frères en Collinet Assainissement, zusterbedrijf van Deschacht.
Dit circuit, een van de mooiste ter wereld, is beroemd om zijn Raidillon de l’Eau
Rouge, met de gelijknamige stroom die er
doorheen loopt. De natuur is er zodanig
alomtegenwoordig, dat ze deel uitmaakt
van de geschiedenis en de legende van
het Circuit. Het is enkel op deze uitzonderlijke plek, dat we ons zowel in het hart van
een hydrogeologisch reservaat als in een
visueel en ecologisch gevoelige omgeving
bevinden.
In het lastenboek van de werf ter verbetering van de leefomgeving, staat het
behoud van de watervoorraden en de behandeling van regenwater en afvalwater,

die tot nu toe in de stroom belandden, als
topprioriteit beschreven.
De gezamenlijke installatie van 5 olie-afscheiders en een groot buffervat maakt
een einde aan dit probleem. Collinet,
was een van de eerste bedrijven die
geraadpleegd werden door de heer
Lejeune, hoofd van de onderzoeksafdeling van het Circuit van Francorchamps,
die de kwaliteit van het bedrijf op eerdere werven erkent.
De heer Diffels, aannemer van de site voor
het bedrijf Nelles Frères waardeert ook
“het brede gamma aan hoogwaardige pro-

ducten aangeboden door Collinet.”

Afscheiders voor de
behandeling van regenwater
Deze afscheiders behandelen de afwatering van parkeergarages en commerciële
zones. Monocuves bevatten twee compartimenten. De eerste houdt het slib tegen
door de zwaartekracht, voordat de tweede
de samenvloeiing van koolwaterstoffen
tegenhoudt.
Vervaardigd uit dubbelwandige HDPE,
worden zij gekenmerkt door een hoge
elasticiteitsmodulus die een grote weerstand garandeert. Jonathan Englebert,
commercieel verantwoordelijke van
Collinet Assainissement benadrukt de
belofte van een langere levensduur dan
andere veel gebruikte materialen: “Ze
kunnen regelmatige en significante belastingen weerstaan zonder het risico te
lopen dat ze barsten vertonen.”
De ingenieurs van Collinet werkten samen
met het studiebureau van het Circuit, om
elke afscheider op maat af te stellen,
gebaseerd op het te verwerken wateroppervlak, soorten coatings en de regenval.
Het resultaat? 5 olie-afscheiders perfect
afgestemd op hun locatie. Het kleinste
exemplaar verwerkt 15 liter/sec en de
grootste, bijna 8 meter lang, tot zelfs
125 liter/sec.

“Wij waarderen ook
het brede gamma
aan hoogwaardige
producten aangeboden
door Collinet.”
Collinet heeft er bovendien voor gezorgd
dat aan alle wettelijke eisen werd voldaan
tijdens de installatie en dit voor zowel de
gebruikte producten als door de aannemer
van het project. Met een afscheidingsrendement van wel 99,8%, een olielozing van
minder dan 5 mg/liter, is dit een van de
best haalbare resultaten.

Een XXL buffertank
De honderden wc’s en tientallen douches vanop het Circuit komen allemaal
uit in de tank van 135 m³. Buitenmaatse
afmetingen die grote middelen vergden

voor het ontwerp, de productie, het transport en de installeren. Speciaal voor de
installatie, bleek een kraan met een lange
lange graafarm noodzakelijk.
Nogmaals, HDPE bleek een veel betere
keuze dan beton, omdat de elementen
van de tank in elkaar werden gezet door
middel van polyfusie, waardoor de perfecte afdichting gewaarborgd is.
Een elektronisch systeem met dubbel
alarm waarschuwt de verantwoordelijken
automatisch bij het naderen van een laag
niveau. De twee sondes, ondergedompeld
in het water, activeren het signaal pas
wanneer het niveau van het slib de limiet
bereikt.
In de komende jaren zal het SpaFrancorchamps Circuit het naleven van
de milieuvoorschriften voortzetten en
zijn eigen waterzuiveringsinstallatie uitbouwen.

MEER INFO over onze producten?
Contacteer ons via 04 256 56 10 of info@collinet.eu.
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“Aangezien alle fases in onze samenwerking vlot verliepen,
willen we ook in de toekomst steeds meer
- Stefan Paredaens
een beroep gaan doen op Deschacht.”
projectleider MBG

MBG-project:
isolatie voor 12 Scholen van Morgen

KIJK SNEL OP P. 8

MBG staat aan de top. Als een van de grootste bouwbedrijven in Vlaanderen, realiseren ze grote en minder grote projecten,
nieuwbouw en renovatie. Voor een van hun publieke-private bouwprojecten, de Scholen van Morgen (een samenwerking tussen
de Vlaamse overheid enerzijds en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds) gingen ze op zoek naar de juiste leveranciers.
“Deschacht wint aan naamsbekendheid.
We kwamen dan ook snel bij hen terecht”,
zegt Stefan Paredaens van MBG.

Meedenken met de klant
Voor de isolatie van dit enorme project vonden ze de perfecte partner in
Deschacht.
MBG ontwerpt, bouwt en onderhoudt gedurende 30 jaar 12 van deze scholen.
Belangrijk zijn de hoge eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit. MBG
combineert deze drie waarden in de visie

“We vonden voor
onze klant dé isolatie
die voldoet aan het
ATG-document.”
van hun bedrijf en in elk project dat ze
aannemen.
Voor de isolatie van dit specifiek project,
was het dan ook uiterst noodzakelijk om,
samen met Deschacht, het allerbeste

materiaal tegen een scherpe prijs uit te
zoeken.
Daarom denkt MBG mee met de opdrachtgever, net zoals Deschacht meedenkt met
de klant. “Na het doorsturen van het lastenboek en de meetstaat, vonden we voor
onze klant dé isolatie die voldoet aan het
ATG-document”, vertelt Herwig Van Peer,
Project Manager Bouwteam Deschacht.
Op deze manier zijn zowel MBG als de
Scholen van Morgen zeker van een product dat voldoet aan de eisen voor de
bouw ervan.

Ontzorging garandeert focus
op uw projecten
Voor grote projecten als deze, maar ook
voor kleinere bestellingen garandeert
Deschacht een scherpe prijs.
Daar bovenop zoeken de medewerkers
mee naar passende antwoorden voor
vragen die op de werf zelf ontstaan.
Net zoals voor MBG bieden ze een snelle
en kwaliteitsvolle ondersteuning: tijdens
de voorbereiding, op de werf zelf en ook
achteraf kon MBG een beroep doen op
Deschacht.
Kortom, dankzij de techniciteit van de
PIR-spouwisolatie en de knowhow van
de medewerkers bij Deschacht, kan MBG

voor het totaalproject rekenen op de beste materialen tegen de scherpste prijs.

MBG

• opgericht in: de wortels van de
overkoepelende groep CFE reiken
terug tot 1880
• locatie: Antwerpen en Brugge
• kernactiviteit: bouwbedrijf
• actieradius: Vlaanderen

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

www.deschacht.eu
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Deschacht Bouwteam
Technische ondersteuning met
kennis van zaken

Met het BOUWTEAM benadrukt Deschacht zijn ambities als toonaangevende speler in
de utiliteitsbouwsector. Deze specialist in Riolering & Afvoer, Dak, Gevel & Isolatie en
Folies ondersteunt projectleiders met uitvoeringsoptimalisaties, dossierbegeleiding
en de zoektocht naar de beste producten.
Sinds vorig jaar maakt het BOUWTEAM
structureel deel uit van de werking van
Deschacht. Project Manager Bouwteam
Herwig Van Peer: “Het BOUWTEAM gaat
proactief te werk. We zoeken zelf projecten van bouwbedrijven klasse 7-8 waarbij we als bouwpartner een meerwaarde
kunnen betekenen. Projectleiders kijken vandaag de dag tegen een waslijst
van normen en eisen aan. Dat maakt
hun werk bijzonder complex. Met ons
BOUWTEAM willen we een deel van hun
werk uit handen nemen door hen te ondersteunen met technische oplossingen.
Dat gaat van planoptimalisatie voor rioleringswerken tot dakanalyse met bijhorende productvoorstellen.”

Efficiënt en budgetvriendelijk
Het BOUWTEAM vormt een essentiële
meerwaarde voor grotere bouwprojecten. In de eerste plaats is er de technische expertise op het gebied van ri-

olering, afvoer, isolatie en dakopbouw.
De studiedienst van Deschacht bekijkt
de dimensionering en optimalisatie van
rioleringsplannen. Ook projectadvies en
ondersteuning tot zelfs aanwezigheid bij
de werfopstart maken deel uit van de
service. Daarnaast gaat het BOUWTEAM
op zoek naar de meest duurzame, efficiënte en budgetvriendelijke oplossing qua materialenkeuze. Deschacht
beschikt hiervoor over een one-stopshop met zeven filialen verspreid over
Vlaanderen, een zeer uitgebreid productgamma, ruime voorraden en een
eigen transportdienst. Tot slot biedt het
bedrijf de mogelijkheid om een beroep
te doen op een groot netwerk aan onderaannemers voor grond- en omgevingswerken, dakwerken, HVAC en geothermie, onafhankelijk van de regio of
werfplaats. Zo worden de juiste partners
met elkaar in contact gebracht om tot
het beste eindresultaat te komen.

Serviceresidentie - Brugge

Stevige productkennis
Een van de grote voordelen van het
BOUWTEAM is de sterk onderbouwde productkennis. Project Manager
Bouwteam Didier Van Moorleghem: “De
medewerkers bij Deschacht volgen via
een erkende organisatie een opleiding
tot dakspecialist. Vorig jaar volgde ik

een opleiding tot platdakinspecteur. Dat
zorgt ervoor dat we bij Deschacht heel
accurate dakanalyses kunnen doen.
Bovendien combineren we die expertise
met een uitgebreide productkennis. Bij
Deschacht volgen we alle productontwikkelingen op de voet. We werken niet
alleen met de gekende merken, maar

bieden met ons privatelabelgamma
SUPER ook sterke alternatieve dakproducten.” Kortom, het BOUWTEAM geeft
projectleiders een kosteloze technische
ondersteuning van lastenboekontleding
tot oplevering.

Appartementsgebouw - Merelbeke

Sociaal bouwproject - Asse

Bedrijvenpark - Turnhout

BOUWTEAM Deschacht
·· Team van specialisten gericht op bouwbedrijven klasse 7-8
·· Grondige studie en voorbereiding van uw project
·· De meest innovatieve producten, merken en private label
·· Oog voor kwaliteit, veiligheid & milieu
·· Besparing op werkuren en materialen
·· Zekerheid door attesteringen en keuringen
·· Daksystemen ATG-gekeurd door BCCA

MEER INFO? Contacteer het BOUWTEAM
via Carl Jansen: 0499 513 344 of carl.jansen@deschacht.eu
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STP en Deschacht, wederzijds vertrouwen
Sinds 2013 neemt STP uit Zwevezele al zijn verpakkingsfolies af bij Deschacht. Ook omgekeerd plaatst Deschacht bestellingen bij STP, namelijk voor grasdallen. Deschacht
ondervindt de kwaliteit van zijn folies zo aan den lijve want alle grasdallen van STP
worden geleverd in Deschacht-folie. Een vruchtbare samenwerking.
STP is sinds 1967 gespecialiseerd in het
spuitgieten van kunststof producten. Met
zijn moderne robotgestuurde machinepark in een 5000 m² tellende productiehal kan STP kunststof producten en onderdelen tot 7 kg spuitgieten. Daarnaast
staat het bedrijf in voor de fabricatie en
het onderhoud van matrijzen. Zaakvoerder
Dirk Gesquière: “We bestellen twee types
folie, namelijk machinerollen wikkelfolie
en handrollen. We hebben specifiek voor
deze producten gekozen omdat ze het
meest geschikt zijn voor gebruik op de
wikkelaar.”

STP

• opgericht in: 1967
• locatie: Zwevezele
• kernactiviteit: spuitgieten van
kunststof stukken voor diverse
toepassingen / maken en onderhouden van matrijzen
• aantal medewerkers: 20
• actieradius: België, Nederland,
Frankrijk

“De stretchfolie heeft
een dubbele functie.
Enerzijds houdt ze
de grasdallen samen,
anderzijds zorgt ze voor
een optimale bescherming
tijdens het transport.”
Producten en pallets
inwikkelen

Correcte samenwerking

De folies van Deschacht doen dienst voor
de omwikkeling van grasdallen en van gestapelde dozen op pallets. Dirk Gesquière:
“De transparante rekwikkelfolie is uitermate geschikt voor het verpakken van
onze producten. Ze heeft een dubbele
functie. Enerzijds houdt ze de grasdallen
samen, anderzijds zorgt ze voor een optimale bescherming tijdens het transport.
De stretchfolie voor de pallets zorgt dat
de dozen optimaal op hun plaats blijven
en niet gaan schuiven als de pallets worden verplaatst of vervoerd. De kwaliteit
en stevigheid van de folies komt volledig
tegemoet aan de noodzakelijke vereisten.”

STP bestelt al enkele jaren folies bij
Deschacht en is bijzonder tevreden over
de geleverde producten. Dirk Gesquière:
“De leveringen van Deschacht zijn stipt
en perfect in orde. De vriendelijkheid van
de chauffeur is een opvallend gegeven en
maakt het contact uiteraard wel fijn.” Ook
Deschacht is uitermate tevreden van STP
als leverancier. Een structurele samenwerking waarbij beide partijen perfect kunnen
rekenen op de diensten van de tegenpartij. “We zien de toekomst positief tegemoet met een leverancier en afnemer als
Deschacht. Betrouwbare partners zijn altijd
aangenaam om mee samen te werken.”

MEER INFO? Contacteer de divisie Folies
via linsay.koyen@deschacht.eu of 0497 49 49 50.

TOPPROJECT

Ruwbouw Hallaarse verkaveling
compleet in Deschacht-materialen
In de Langendijk in Hallaar is een verkaveling met negen nieuwe woningen en twaalf garages in aanbouw. Algemene Bouwwerken
Keersmaekers uit Balen staat in voor de ruwbouwwerken. Zaakvoerder Kris: “Voor dit project stellen we opnieuw ons vertrouwen
in bouwpartner Deschacht.”
De werken voor het nieuwe woonerf in Hallaar
gingen onlangs nog maar van start. “Een
mooie opdracht”, steekt Kris Keersmaekers
van wal. Als ervaren aannemer in ruwbouwwerken voor woningen, appartementen en
utiliteitsbouw kent hij ondertussen alle ins
en outs van de bouwsector. “Dit keer staan
we in voor de ruwbouwwerken van negen
nieuw te bouwen woningen en twaalf garages. De rioleringswerken zijn ondertussen
achter de rug, binnenkort wordt de vloerplaat gestort. In het verleden hebben we al
regelmatig samengewerkt met Deschacht.
Aangezien zij met hun brede gamma over
alle nodige materialen beschikken, hebben
we ook dit keer weer voor hen gekozen.”

KEERSMAEKERS

een initiatief van bouwunie

aannemer

• opgericht in: 2002
• locatie: Balen

Van aarding tot folie
Deschacht staat in voor de levering van
onder meer de aardingskabel, energiebochten, PVC-buizen en hulpstukken,
Kingspan-isolatie en DPC-folie. Die laatste is een waterkerende folie op basis
van polyetheen. Beide zijden zijn voorzien
van een wafelstructuur voor een goede
hechting. Aangezien het om een water- en
dampdichte folie gaat, is ze uitstekend geschikt voor vochtkering in bouwconstructies. Niet onbelangrijk, DPC is gemaakt
van recyclebaar PE, rottingsbestendig en
niet giftig. De Kingspan-isolatie zal dan
weer dienst doen als vocht- en muurisolatie in de woningen.

“DPC als water- en
dampdichte folie is
uitstekend geschikt
voor vochtkering in
bouwconstructies.”
Advies to the point
Als we Kris vragen naar zijn bevindingen
met Deschacht als leverancier, dan knikt
hij tevreden. “Ik ben een trouwe klant van
Deschacht. Ze staan garant voor stipte
leveringen, zijn bijzonder professioneel in
hun dienstverlening en leveren kwaliteitsmaterialen tegen een correcte prijs. Wat
ik persoonlijk heel belangrijk vind, is hun
gedetailleerd en gericht advies. Je blijft
nadien niet met vragen zitten. Al moeten
ze iets tien keer uitleggen, je mag erop
rekenen dat ze volhouden tot je als klant
weet hoe het zit. Qua service is dat een
onmiskenbare meerwaarde.”

• kernactiviteit:
ruwbouwwerken voor woningen,
appartementen en utiliteitsbouw
• aantal medewerkers: 6
• actieradius: provincies Antwerpen,
Limburg en Vlaams Brabant

MEER INFO OVER ONZE PRODUCTEN?
Surf naar www.deschacht.eu of bel 09 355 74 54.

www.deschacht.eu
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Verholen goten

De onzichtbare kracht van afwatering
De verholen goot is een uiterst waardevolle aanvulling voor de divisie Riolering &
Afvoer. Zeker bij wegtransport vormt dit type goten een absolute aanrader.

Deze nieuwe afwateringselementen bestaan uit een monoliet geheel van gewapend beton met een vlakke bovenzijde.
Ze hebben een conische sleufopening
die verbreedt naar onderen toe, wat een
grote afvoercapaciteit garandeert. De
goten verdragen een veelvuldige hoge belasting 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.
Deschacht biedt meerdere types verholen
goten aan, zowel qua belastingsklasse
als qua diameter. Wat de dichting betreft
zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds een
contactdichting waarbij twee elementen

worden samengeknepen 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, winkelcentra, stadspleinen en luchthavens.
Bij Deschacht kan je ook terecht voor de
aanvullende producten in het gamma verholen goten. Zo zijn er de zandvangers met
doorloopprofiel, eindplaten en hijssleutels.

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)

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

DESCHACHT FANSHIRT
GRATIS bij elke bestelling via e-commerce

www.deschacht.eu
DESCHA-HA-HACHT

Slimme bouwprofessionals doen hun
bestellingen via de online shop van Deschacht.
En ze hebben daar goede redenen voor:
1. De online shop van Deschacht is altijd open.
Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

24 uur op 24. 7 dagen op 7.

2. Bestellen gaat eenvoudig en snel. U surft gewoon
door de cataloog of u geeft het individuele artikelnummer in van het product dat u wenst te bestellen.

3. U ziet meteen of het product op stock is
en wanneer het leverbaar is.

4. U beslist om het zelf af te halen of om het
rechtstreeks te laten leveren op uw werf.

5. U ontvangt 1 % extra korting
op iedere online bestelling die u doet.

U ontvangt bij elke
online bestelling een
Deschacht Fanshirt!*

160878

6.

* Zolang de voorraad strekt

ONZEFILIALEN
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

twitter.com/@DeschachtNV

www.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

linkedin.com/company/deschacht

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77
F +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschacht.eu

plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner

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

youtube.com/DeschachtPlastics

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

facebook.com/DeschachtNV

