PARTNER VOOR
DE AANNEMER

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 9 distributiecentra, verspreid over heel België, garanderen wij een
snelle levering.

Met een eigen studiedienst en teams van specialisten
in dak-, isolatie- en rioleringsmaterialen 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.

PARTNER VOOR
DE AANNEMER
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De professionele aannemer vindt bij Deschacht zijn
gading. Wij voeren een assortiment gericht op alle
werken inzake riolering en infiltratie, grond- en
funderingswerken tot aan de opbouw van het platte
of hellende dak. Speciale aandacht is er voor waterafvoer en -opvang en innovatieve lijnafwatering en
klinkerdeksels. Maar de aannemer kan bij Deschacht
evengoed terecht voor isolatie, dakbedekking of zelfs
een werfhek, bouwlijmen en-schuimen of een
kruiwagen.
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01 I RIOLERING & INFILTRATIE
PVC filterput
PVC put met terugslagklep
PVC put met overstort
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Geotextiel
Pagina 6

Variobox
Pagina 6

Afvoerbuizen en hulpstukken
Deschacht is specialist in riolering en
infiltratie. Het brede assortiment 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.

ALU Side-Drain
Pagina 9

Hauraton
Pagina 8

Devaplus
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Regenwaterput met Devafilter
Pagina 7

Filters
Devabox

Devabox is een PP regenwaterfilter die op
een stabiele ondergrond waterpas gemonteerd wordt voor de regenwaterput. Deze
Devabox is onontbeerlijk als regenwater voor
toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak
moet dienen.

Art.nr.

Omschrijving

19063

Devabox PP regenwaterfilter

Wervelfilter

Devamax

Betonnen opzetstuk met filter. Devamax
wordt op één lijn met inloop en overloop,
waterpas in het mangat boven de regenwaterput ingewerkt. Door het grote filteroppervlak kan Devamax ook aangewend worden
voor grote dakoppervlakken van scholen,
RVT, industriegebouwen, enz ...

Art.nr.

Omschrijving

21691

Betonnen opzetstuk
met PP regenwaterfilter

20005

Betonnen opzetstuk
met inox regenwaterfilter XL

Devaplus

Deze efficiënte regenwaterfilter wordt op één
lijn met inloop en overloop, waterpas in het
mangat boven de regenwaterput ingewerkt.

Art.nr.

Omschrijving

30795

Devaplus 110 mm

32119

Devaplus 125 mm

9476

Devaplus 160 mm
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De voordelen:
-

Hoge opnamen- & afvloeiingscapaciteit
Opslagcapaciteit van 95%
Hoge kwaliteit en levensduur
Waterdoorlatend aan alle zijden
driedimensionaal)
Extreem belastbaar, zelfs bij zeer lage 		
inbouwhoogte
Modulair (horizontale en verticale 		
verbindingsmogelijkheden)
Op te bouwen in verschillende hoogtes
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Benor gekeurd.

Vario- en controlbox

Geotextielen

PP Ribwall IT Riool

De Variobox en controlbox maken deel uit
van een duurzaam waterbeheersysteem en
zijn bedoeld voor het bergen, transporteren
en infiltreren van regenwater. De controlbox
geeft toegang voor inspectie- en onderhoudstoepassingen.

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
voor infiltratietoepassingen gebruikt rondom
vario- en controlboxen.

De PP Ribwall IT-riool is een infiltratiebuis
met een dubbelwandige gestructureerde
wand en is voorzien van een voorgemonteerde afdichtingsring. De PP-Ribwall IT-riool is
aan de binnenkant glad en wit van kleur en
aan de buitenkant zwart. De PP-Ribwall
IT-riool kan voorzien worden met een
omwikkeling van Geotextiel. Verkrijgbaar in
diameter 200 t.e.m. 1000.

Art.nr.

Breedte

Lengte

Gewicht

16590

1m

25 m

120 gr/m²

Art.nr.

Diameter

Lengte

13096

1m

50 m

120 gr/m²

19855

1000

6m

200

6m

Art.nr.

Inhoud

Afmetingen

16659

2m

25 m

120 gr/m²

15178

13952

Variobox

60 x 60 x 60 cm

3627

2m

50 m

120 gr/m²

Kous

11919

Controlbox

3626

5,25 m

100 m

180 gr/m²

19452

1000

6m

19134

Variobox omwikkeld 60 x 120 x 60 cm

3624

5,25 m

100 m

120 gr/m²

15548

200

6m
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Deksels

Septische- en waterputten

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

Het assortiment 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 afmetingen en formaten.
SEPTISCHE REGENWATERPUT - RECHTHOEKIG

REGENWATERPUT - PLAT - RECHTHOEKIG

Art.nr.

Inhoud

Afmetingen

Art.nr.

Inhoud

Afmetingen

4256

1000 L

130 x 75 x 130 cm

14278

3000 L

265 x 189 x 105 cm

4257

1500 L

170 x 75 x 147 cm

19249

3500 L

235 x 230 x 98 cm

4258

2000 L

205 x 75 x 165 cm

19250

5000 L

243 x 230 x 135 cm

4259

3000 L

265 x 80 x 180 cm

22905

6000 L

265 x 378 x 105 cm

17836

7500 L

420 x 185 x 165 cm

17712

10000 L

497 x 185 x 165 cm

SEPTISCHE REGENWATERPUT - ROND OF OVAAL

Hermelock

Hermelock is een gepatenteerd composietmateriaal waardoor de producten uiterst licht
zijn in vergelijking met hun grootte. Eenvoudig hanteerbaar en plaatsbaar en hermetisch
afsluitbaar. Geur- en gasdicht d.m.v. rubber
dichting.

Toepassing in industrie, watersector,
petroleum- en voedingssector. De deksels
kunnen geplaatst worden in beton, asfalt en
groenzones.

Art.nr. Inhoud

Afmetingen

4260

1000 L

Ø 110 cm - H-136 cm

4261

1500 L

Ø 110 cm - H-150 cm

4262

2000 L

Ø 156 cm - H-145 cm

4263

3000 L

Ø 165 cm - H-182 cm

4264

4000 L

Ovaal - 230 x 180 x 145 cm

4265

5000 L

Ovaal - 235 x 180 x 174 cm

20473 5000 L

Ovaal - 235 x 180 x 174 cm

4266

235 x 180 x 205 cm

6000 L
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LINEAIRE
DE FUNDAMENTEN
VAN DE TUIN
AFWATERING
Architect: www.ringpartners.be

Omgevingsaanleg,
terras, en
riolering,
infiltratie
voor
huishoudelijk gebruik
landschapsarchitectuur

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.

- Voorzien van randbescherming in verzinkt
staal.
- Aansluitingen mogelijk op de kopse kant,
de zij- of onderkant.
- Chemisch bestendig, bestand tegen vorst
en strooizout, UV-bestendig. Zij zijn volledig
waterdicht en milieuvriendelijk.

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.
- Lichtgewicht.

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, ...

Top X

Plus X

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.

RECYFIX® PLUS X

ZODAT HET GOED LOOPT

www.deschacht.eu

In functie van belastingklasse
en toepassing biedt Hauraton
een brede waaier aan
oplossingen. Meer informatie
hierover is terug te vinden in
de brochure.

Pro
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Deksels & Lijnafwatering
Naast Hauraton verdelen wij aluminium geulen en klinker- en tegeldeksels van L&S.
Dit assortiment is gekend voor zijn strak design, hoge kwalitatieve aluminium en brede
keuze aan formaten en hoogtes.

L&S is de specialist in aluminium
klinker- en tegeldeksels.
De deksels zijn geur- en waterdicht en beschikbaar in meerdere formaten en hoogtes,
afhankelijk van de toepassing.

TEGEL- & KLINKERDEKSELS
LIJNAFWATERING
www.ls-topsolutions.be

Het assortiment lijnafwatering van L&S
Het volledige gamma is geproduceerd uit
geëxtrudeerd aluminium van hoogwaardige

kwaliteit met een aparte anodisatielaag om
oxidatie uit te sluiten. L&S biedt diverse
accessoires zoals binnen- en buitenhoeken,
verbindingsstukken enz.

Het hele assortiment is terug
te vinden in de L&S catalogus
van Deschacht of via
www.deschacht.eu/biblio
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Drainagebuizen

PE DRAINEERBUIS MET POLYPROPYLEEN

PE DRAINEERBUIS NAAKT

PE DRAINEERBUIS MET KOKOSVEZEL

PE DRAINEERBUIS MET GEOTEXTIEL

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.

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 rood geribd HDPE.
De buizen worden standaard geleverd met
mof en trekdraad.
Verkrijgbaar in lengtes 25 m en 50 m
in diameters tot 200 mm. Beschikbaar
vanaf 40 mm t.e.m. 200 mm.

Drainage- en infiltratiesysteem in één

EPS VLOKKEN

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.

NET VAN HDPE

PP GEOTEXTIEL

GEPERFOREERDE DRAINPIJP HDPE

Lange, smalle openingen verzekeren de
in- en/of afvoer van het water. Rond de
buis zit een laag EPS-schuimblokjes die het
werkingsoppervlak vergroot, het water snel
doorlaat en wortelvorming tegengaat.

Art.nr.

Diameters

26687

Ø 110 mm

Ø 300 mm

26689

Ø 160 mm

Ø 370 mm

02 I FUNDERING
DPC
RANDISOLATIE
VLOERISOLATIE

Aardingslus
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Aardingslus voor het aarden van je woning
in de fundering. Verkrijgbaar in lengtes van
25 m t.e.m. 80 m en op afsnijding.
Art.nr.

Omschrijving

12678

40 meter

12679

50 meter

12680

60 meter

18899

70 meter

22299

80 meter

WATERKERING

DRAINAGE

BOUWFOLIE

PVC aansluitbocht
Om woningen probleemloos te kunnen aansluiten op de openbare nutsvoorzieningen
zijn aansluitbochten nodig. Een dergelijke
aansluitbocht bestaat uit 5 aaneengesloten
kunststofbuizen waarop duidelijk vermeld
staat welke buis voor welke aansluiting is
bedoeld.
Art.nr.

Omschrijving

9389

PVC aansluitbocht

AARDINGSLUS

Bouwfolie ECO

Bekistingsset

De bouwfolie ECO is een bijzonder stevige en
100% waterdichte LDPE folie die dienst doet
als scheidingslaag tussen ondergrond en
betonlaag. Deze bouwfolie is gemaakt van
gerecycleerde materialen, voorkomt opstijgend vocht en zorgt ervoor dat vocht niet tot
in de ondergrond kan doordringen.

De energiekit of bekistingsset wordt gebruikt
als inbouwelement in de fundering. Het doet
dienst als doorvoerelement van de nutsvoorzieningen en vindt zijn toepassing vooral in
de kelderbouw.

Toepassingen: onderlaag onder de beton,
onderlaag onder de chape, tijdelijke afdekfolie. Bouwfolie is verkrijgbaar in verschillende lengtes en diktes.
Art.nr. Dikte Rollengte Rolbreedte Gewicht
5757

0.20

44 m

6m

50 kg

6096

0.10

50 m

6m

27,6 kg
Art.nr.

Lengte

Keldernoppenfolie

9688

30 cm

17738

35 cm

Noppenfolie met waterdichte en chemisch
bestendig eigenschappen. Ook verkrijgbaar
met extra scheidingsvlies (*), optioneel
toepasbaar op groendaken.

17747

40 cm

Art.nr.

Breedte

Lengte

Draagkracht

7313

1m

20 m

250 kN

7314

1,5 m

20 m

250 kN

7315

2m

20 m

250 kN

11975

2,5 m

20 m

250 kN

11984*

2m

20 m

250 kN

SUPERPLAN SA

®
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Waterkering

SUPERGAMMA

Sneldrogende primer

Supergum

Sneldrogende primer voor het activeren en
voorbereiden van ondergronden waarop producten worden aangebracht. Toepasbaar als
impregneerlaag op vele ondergronden, zoals
beton, baksteen, metaal. Droogtijd ongeveer
30 minuten, afhankelijk van de ondergrond
(die droog moet zijn) en de weersomstandigheden.

Art.nr.
17764
17765

Verpakking
5L
25 L

Bitumineus membraan op basis van gemoSUPERUNO
dificeerd APP plastomeerbitumen met een
niet-geweven polyester inlage van 250gr/
m². De bovenzijde van het membraan is afgewerkt met zand, de onderzijde is voorzien
van een wegbrandbare polyethyleenfolie.
Art.nr. 26913

SUPERPRIME
SUPERGUM+

Art.nr.
5538
5533
5536
5537

Zwarte EPDM stroken op rol als waterdichting tegen opstijgend vocht en als waterkering op de funderingen of op ondergronds
metselwerk. Ook zijn ze uitermate geschikt
voor de afdichting aan ramen, dorpels,
gevelelementen en kelderwanden.

SELFDAN PE PLUS is een zelfklevend membraan te gebruiken als waterkering. Selfdan
bestaat uit een HDPE laag in combinatie
met een zelfklevend SBS. De bovenzijde is
afgewerkt met een plooibaar polyethyleen
film.
Art.nr. 23052

Performante dampschermfolie in LDPE met
een dikte van 400 micron wat stevigheid en
een optimale ondoorlaatbaarheid garandeert. DPC is de waterkerende folie bij
uitstek voor opgaand metselwerk, ramen en
lateien. Duurzaamheid troef: het materiaal
wordt niet aangetast door zuren in het water,
is rottingsvrij en schadeloos. Bovendien optimaliseert de wafelstructuur aan beide zijden
de hechting aan het metselwerk.
Verkrijgbaar op rollen met een lengte van
30 of 50 meter en een breedte tussen 10
PRO
en 120 cm.

SUPERFLEECE

EPDM stroken

Selfdan PE Plus

DPC folie

Art.nr.
21810
21813

Dikte
0,75 mm
0,75 mm

Breedte
40 cm
60 cm

Lengte/rol
20 m
20 m

Dikte
30 cm
10 cm
15 cm
20 cm

Lengte
30 m
30 m
30 m
30 m

m2
9 m2
3 m2
4,5 m2
6 m2

Kelderdichting
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Fundering

Gevel Hydrofuge

Waterdruk Stop

Halfvloeibare coating op basis van bitumen,
oplosmiddelen en kleefstoffen. Toepassing:
Fundering wordt gebruikt als buitenbescherming tegen vocht bij funderingen en muren,
betonnen sokkels en leidingen en alle constructies in aanraking met aarde.

Hoogwaardige, duurzame en esthetische
transparante hars voor het waterdicht maken
van binnen- en buitenmuren die zich geheel
of gedeeltelijk ondergronds bevinden en die
onderhevig zijn aan een constante waterdruk
zoals keldermuren, vijvers, funderingen,
waterreservoirs, convectorputten.

Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het onmiddellijk stoppen
van alle lekken, zelfs onder extreem hoge
druk. Ook voor het afdichten van hoeken en
voegen tussen ondergrondse muren en de
vloerplaat onderhevig aan waterdruk en het
muurvast verankeren van bouten, leidingen
en metalen stukken in steen en beton.

Art.nr.
19246
19247

Inhoud
5L
25 L

Art.nr.
17769
17770

Inhoud
5L
25 L

Art.nr.
4762
4763

Perinsul

Kelderbezetting
Hoogwaardige, duurzame en esthetische
cementlaag voor het waterdicht maken van
binnen- en buitenmuren die zich geheel of
gedeeltelijk ondergronds bevinden en die
onderhevig zijn aan een constante waterdruk
zoals keldermuren, vijvers, funderingen,
waterreservoirs, convectorputten.
Art.nr.
4594
4595
4596

Inhoud
5L
10 L
20 L

Kelderepoxy
Duurzame, slijtvaste, dampdoorlaatbare
twee componentenbekleding, bestaande uit
een epoxyhars (A) en
emulsieverharder (B)
voor het waterdicht
maken van muren
en vloeren die zich
geheel of gedeeltelijk
ondergronds bevinden
en die onderhevig zijn
aan een constante
waterdruk zoals
kelder-vloeren en
muren, betonnen
vijvers en reservoirs.
Art.nr.
4577

Inhoud
4L

Thermoblock Nano
Isolerende bouwblok bestaande uit XPS-isolatie met op regelmatige afstanden dragende
cilinders uit polymeerbeton. De boven-en
onderzijde is bekleed met een 2 mm dikke
polymeercementmortel die gewapend is met
een dubbel glasvezelnet. Bij uitstek geschikt
om warmteverliezen aan de muurvoet van
een gevel te vermijden.
Art.nr.
13445
13446
13447

Breedte
90 mm
140 mm
190 mm

Lengte
600 mm
600 mm
600 mm

Inhoud
1 kg
2,5 kg

Dikte
5,3 cm
5,3 cm
5,3 cm

Drukvaste isolatie om koudebruggen in
metselwerk uit te sluiten. De boven- en
onderzijde zijn afgewerkt met bitumen en
extra voorzien van een glasvlies, compatibel
met mortel.
Isolatiewaarde: Rd= 1,00 m²K/W.
Art.nr.
6917
6918
6919

Formaat
9 x 45 x 5 cm
14 x 45 x 5 cm (23 st./doos = 10,35 m2)
19 x 45 x 5 cm

03 I VLOERISOLATIE
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Eurofloor

Thermafloor

XPS vloerisolatie

Eurofloor isolatieplaten voorzien in een
bijzonder goede vloerisolatie met een zeer
dunne isolatielaag. De platen zijn snel en
efficiënt te installeren, dankzij hun dunne
maar voldoende grote formaat. Bekleed
aan beide zijden met een matgrijs gasdicht
meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies voor toepassing in vloerisolatie.
Belangrijkste voordelen: hoge druksterkte,
goede thermische prestaties:
λ-waarde 0,022 W/mK en eenvoudige en
snelle installatie. Rechte kanten.

Kingspan Therma TF70 Vloerplaat is een
PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije
kern, aan twee zijden voorzien van een alu
meerlagen complex. De plaat is bestemd
voor het thermisch isoleren van vloeren.
λ-waarde 0,022 W/m·K. Grote drukvastheid.
Blijvend thermisch rendement.

Hardschuim XPS isolatieplaten in geel geëxtrudeerd polystyreenschuim met gesloten
celstructuur voor gebruik als thermische
isolatie. De hoge drukweerstand en de
uitstekende vochtbestendigheid van URSA
isolatieplaten maken het product bijzonder
geschikt als vloerisolatie. URSA isolatieplaten kunnen worden toegepast met alle
standaard vloerverwarmingssystemen.
Art.nr. Afmetingen
Dikte
Afwerking
27236 1,25 m x 0,6 m 30 mm Rechte boord
27241 1,25 m x 0,6 m 50 mm Rechte boord

Art.nr.
15250
Art.nr.
6733
6734
6736
6738
31835
14525

Afmetingen
1,2 m x 2,5 m
1,2 m x 2,5 m
1,2 m x 2,5 m
1,2 m x 2,5 m
1,2 m x 2,5 m
1,2 m x 2,5 m

Dikte
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

Afmetingen
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m
1,2 m x 0,6 m

Dikte
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

Randisolatie
Elastische randisolatie in densiteit 20 kg/m³
met uitstekende contactgeluid reducerende
eigenschappen. De randisolatie is waterbestendig, chemisch inert en bestand tegen de
meeste chemicaliën.
Art.nr.
6718
6719
6720
6721

Lengte
100 m
100 m
100 m
100 m

Breedte
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm

15
15

Contactisolatie
Elastische isolatie met waterbestendige eigenschappen en chemische bestendigheid.
Wordt verwerkt onder de chape.
Art.nr.
6714
6715
6716

Afmetingen
1,20 x 15 m
1,20 x 40 m
1,20 x 100 m

LDPE rasterfolie voor
vloerverwarming
Meer informatie op aanvraag.

Dikte
3 mm
3 mm
5 mm

Chapenet
Art.nr.
16690
19505
19506

Afmetingen
1 x 50 m
2 x 1 m x 1,5 mm
2 x 1 m x 2 mm

Materiaal
Glasvezel
Galva
Galva

04 I OPBOUW VAN DE SPOUWMUUR
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Thermawall TW 50

Kooltherm

Thermawall TW50 spouwplaat is een PIR
hardschuim isolatieplaat met vezelvrije
kern, aan twee zijden voorzien van een alu
meerlagen complex. De plaat is bestemd
voor het thermisch isoleren van spouwmuren
in woning- en utiliteitsbouw.
λ-waarde 0,022 W/mK.
Afmeting: 1,20 x 0,60 m.

Kooltherm spouw is een isolatieplaat uit
resol hardschuim met vezelvrije kern, aan
beide zijden voorzien van een samengesteld,
micro-geperforeerd aluminium folie.
λ-waarde 0,018 W/mK.
Afmeting: 1,2 x 0,06 m.

Art.nr.
14294
14296
14297
14299
18345

Dikte
60 mm
82 mm
100 mm
120 mm
140 mm

R-waarde (m K/W)
2,70
3,70
4,50
5,45
6,35
2

Art.nr.
22841
22842
22843
22844
22845
22846
22847

Dikte
55 mm
64 mm
75 mm
84 mm
94 mm
103 mm
113 mm

R-waarde (m2K/W)
3,06
3,55
4,16
4,66
5,22
5,72
6,28

Eurowall
Eurowall® isolatie voorziet in een zeer
efficiënte thermische isolatie voor spouwmuurtoepassingen. De combinatie van het
tand-en- groef kliksysteem biedt hogere
isolatieniveaus, minimaliseert koudebruggen
en verhoogt de winddichtheid.
λ-waarde 0,022 W/mK.
Afmeting: 1,20 x 0,60 m.

Art.nr.
6940
8599
11203
13089
19412

Dikte
60 mm
82 mm
100 mm
120 mm
140 mm

R-waarde (m2K/W)
2,70
3,70
4,50
5,45
6,35

Powerwall
Thermische isolatieplaat voor buitenmuren,
geventileerde gevels en regenwerende
gevelbekleding. λ-waarde 0,022 W/mK.
Afmeting: 1,20 x 0,60 m.

Art.nr.
13093
13094
13095

Dikte
80 mm
100 mm
120 mm

R-waarde (m2K/W)
3,60
4,50
5,45

Multimax

Walltec

Rockfit Mono

Multimax 30 biedt alle voordelen van elke
isolatieplaat van Isover: hoge isolatiewaarde
tegen een interessante prijs, een natuurlijk
product ecologisch geproduceerd, waterafstotend en brandveilig, flexibel, ademt,
UV-bestendig, gemakkelijk te plaatsen.
Doordat Multimax 30 ademt, mag de volledige spouw met de platen worden gevuld bij niet-ademende platen moet er 3 cm
spouw vrij blijven. λ-waarde 0,030.
Afmeting: 1,35 x 0,60 m.

URSA WALLTEC 32 is een vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies.
Het isolatieproduct bij uitstek voor de akoestische isolatie van spouwmuren en gemene
muren. Het is ook geschikt voor de isolatie
van muren langs de binnen -of buitenzijde.
Zeer performant isolatiemateriaal om te
plaatsen tussen 2 woningen.
λ-waarde 0,032.
Afmeting: 1,35 x 0,60 m.

Soepele en waterafstotende rotswolplaat
(ca. 45kg/m³), geschikt voor thermische
en akoestische isolatie van gemetselde
spouwmuren met gedeeltelijke spouwvulling, gemetselde spouwmuren met volledige
spouwvulling, vliesgevels met gesloten voegen,
woningscheidende wanden (gemene muren).
λ-waarde 0,035. Afmeting: 1 x 0,80 m.

Art.nr.
14376
14377
14378

Art.nr.
13307
19128
26991
15976

Dikte
90 mm
120 mm
135 mm
150 mm

R-waarde (m2K/W)
3,00
4,00
4,50
5,00

Mupan Façade
ISOVER Mupan Façade is geschikt voor het
thermisch isoleren van spouwmuren en
gevels, waarbij de gevelbekleding pas na
verloop van tijd wordt aangebracht. ISOVER
Mupan Façade is weerbestendig en bij
uitstek geschikt voor open voegsystemen.
λ-waarde 0,032.
Afmeting: 1,5 x 0,60 m.

Art.nr.
30458
6274
6275

Dikte
60 mm
80 mm
100 mm

R-waarde (m2K/W)
1,85
2,50
3,10

Dikte
60 mm
80 mm
100 mm

R-waarde (m2K/W)
1,85
2,50
3,10

Art.nr.
20606
20608
20611
20612

Dikte
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm

R-waarde (m2K/W)
1,10
1,70
2,25
2,85

XPS Ursa
URSA XPS bestaat uit geëxtrudeerd polystyreen. Dit is een isolerend kunststofschuim
dat bestaat uit miljoenen gesloten cellen
die heel wat voordelen bieden: thermische
topprestaties, hoge weerstand tegen water
en vocht en uitstekende druksterkte.
λ-waarde 0,034 tot 0,036 W/mK.
Afmeting: 2,5 x 0,60 m.

Art.nr.
14552
14553
19390
27224

Dikte
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

R-waarde (m2K/W)
1,80
2,20
2,80
3,35

Mono

Premium

Rockfit Premium
Extra stevige en waterafstotende rostwolplaat
(ca. 70kg/m³) met hoge thermische prestatie.
Optioneel leverbaar met zwart mineraalvlies.
Geschikt voor gemetselde spouwmuren
met gedeeltelijke spouwvulling, gemetselde
spouwmuren met volledige spouwvulling,
vliesgevels met open of gesloten voegen,
woningscheidende wanden (gemene muren).
λ-waarde 0,035. Afmeting: 1 x 0,80 m.

Art.nr.
20616
20618
20620
20621

Dikte
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm

R-waarde (m2K/W)
1,15
1,75
2,40
3,00
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Gemene muren
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Partywall

Walltec

Rockfit Mono

Half harde ISOVER glaswolplaat, éénzijdig
bekleed met een glasvlies. Deze plaat werd
speciaal ontworpen voor de akoestische
isolatie van gemene muren.
λ-waarde 0,033 W/mK.
Afmeting: 1,5 x 0,60 m.

URSA WALLTEC 32 is een vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies.
Het isolatieproduct bij uitstek voor de akoestische isolatie van spouwmuren en gemene
muren. Het is ook geschikt voor de isolatie
van muren langs de binnen -of buitenzijde.
Zeer performant isolatiemateriaal om te
plaatsen tussen 2 woningen.
λ-waarde 0,032 W/mK.
Afmeting: 1,35 x 0,60 m.

Soepele en waterafstotende rotswolplaat
geschikt voor thermische en akoestische
isolatie van woningscheidende wanden
(gemene muren).
λ-waarde 0,035 W/mK.
Afmeting: 1 x 0,80 m

Art.nr.
30890
6282
15787
11786

Dikte
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

R-waarde (m2K/W)
0,60
0,90
1,25
1,55

Art.nr.
17876
17878
17879
14375

Dikte
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Art.nr.
20581
20582

Dikte
20 mm
30 mm

R-waarde (m2K/W)
0,60
0,80

R-waarde (m2K/W)
0,60
0,90
1,25
1,55

Mono

Premium

Rockfit Premium
Extra stevige en waterafstotende rostwolplaat met hoge thermische prestatie.
Geschikt woningscheidende wanden (gemene muren).
λ-waarde 0,035 W/mK.
Afmeting: 1 x 0,80 m.

Art.nr.
20606
20607

Dikte
40 mm
50 mm

R-waarde (m2K/W)
1,10
1,40

Bevestiging

Alu Tape

Fast Forward

Isolfix NT

Professionele aluminium kleefband voor het
luchtdicht afwerken van naden van isolatiepanelen.

Verspuitbare lijm voor het bevestigen van
zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en polystyreen. Verkrijgbaar in een
cannister en combibox (inhoud: een cannister (22.1L), ErgoGrip Pistool (incl. spuittip
15-25cm), materiaalslang (4m), spuittip XL
(20-80cm), Dissol spray 500mL en Cleaning
Adaptor).

Spouwankerplug met slaganker voor isolatiebevestiging en spouwverankering. Getest en
geschikt voor meerdere ondergronden.

Art.nr.
7469
7470
7471

Dikte
5 cm
7,5 cm
10 cm

R-waarde (m2K/W)
50 m
50 m
50 m

Art.nr.
23198
23199

Aantal
250 st.
250 st.
250 st.
250 st.

Isolfix NTP A2
Spouwankerplug met anker voor isolatiebevestiging en spouwverankering, met
een aangepaste muurhaak voor verlijmd
metselwerk.

Enkelzijdige grijze verstevigende polyethyleen kleefband voor het wind- en waterdicht
afplakken van de naden en hoekaansluiting
tussen isolatiepanelen bij zowel toepassingen binnens- als
buitenshuis.

Dikte
5 cm

Afmeting
10 x 120 x 220 mm
10 x 140 x 250 mm
10 x 160 x 250 mm
10 x 180 x 300 mm

Verpakking
Cannister
Combibox

Rectitape

Art.nr.
20575

Art.nr.
19748
21768
21769
21771
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R-waarde (m2K/W)
25 m

Facafix
Borgh Facafix gevelschroeven zijn ontwikkeld
om een stabiele draagconstructie voor gevelbekleding te construeren over een doorlopende isolatielaag. Door haar flexibiliteit een
ideaal systeem voor zowel na-isolatie en gevelrenovatie als voor nieuwbouw. Bestaande
uit nylon polyamideplug en afstandsschroef.

Art.nr.
21834
21548
21550
21551

Afmeting
10 x 160 x 220 mm
10 x 160 x 300 mm
10 x 180 x 300 mm
10 x 200 x 300 mm

Aantal
250 st.
250 st.
250 st.
250 st.

Isolfix NT-L
Spouwankerplug met RVS slaganker voor
isolatiebevestiging en spouwverankering bij
smalle gevelstenen.
Art.nr.
23026
23027
23028
23029

Afmeting
160 x 230 mm
180 x 250 mm
200 x 270 mm
220 x 290 mm

Aantal
250 st.
250 st.
250 st.
250 st.

05 I GEVELBEKLEDING
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Vezelcementleien

Deltafassade

Met de Alterna en het TECTA-gamma van
Eternit vullen we ons dak- en gevelassortiment aan met dakbedekking voor hellende
daken. Naast de klassieke standaardlei van
Eternit bieden we de kwaliteit aan van het
nieuwe, waterbestendige, kras- en kleurvaste TECTA-gamma met gepatenteerde
coating.

Dampopen en UV-bestendige, waterdichte
gevelfolie voor plaatsing achter gevelbekleding. Bestaat uit een witte polyester
spinvezel met inductie van een speciale,
zwarte polyacrylaatlaag. Bevat een dubbel
geïntegreerde kleefstrook voor snel en
eenvoudig verkleven van overlappende stroken. Variante: S plus.

Art.nr.
12837
27321

Lengte
50 m
50 m

Breedte
1,5 m
1,5 m

Hout

Plooiwerk zink

Dampopen gevelfolie

CLS hout voor bevestiging van gevelmaterialen

Wie in een handomdraai zinken of koperen
dakgoten of gevelbekleding op maat, waaronder ook staande naad, nodig heeft, is in
onze zinkcentra zeker aan het juiste adres.
Met geavanceerde machines plooien en snijden onze ervaren specialisten alle bestellingen snel en doeltreffend volgens de wensen
van iedere klant.

Waterdichte dampdoorlatende gevelfolie
voor plaatsing achter gevelbekleding.
Voorzien van waterafstotende hydrofobische
lijm en niet-geweven polyester en polymeer
bedekking. Bevat een dubbel geïntegreerde
kleefstrook voor snel en eenvoudig verkleven
van overlappende stroken. Geschikt voor
toepassing in geventileerde en niet geventileerde ruimtes.

Art.nr.
12909
12910
12911
12912

Hoogte
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm

Breedte
63 mm
89 mm
63 mm
89 mm

Lengte
2,7 m
5,4 m
2,7 m
5,4 m

Art.nr.
18426

Lengte
50 m

Breedte
1,5 m
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Fundermax
Exterior NT

Fundermax
HPL Gevelpanelen

Fundermax
Universal FH

Fundermax panelen zijn niet alleen buitengewoon slijtvast, dankzij de vele verschillende
kleuren, patronen en oppervlakken en talloze
combinatiemogelijkheden opent het nieuwe
exterieurprogramma elke deur voor u, van
balkonbekleding tot gevels.

FunderMax panelen uit de Universal collectie
zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassingen: dakranden en oversteken, luifels,
boord- of boenselplanken. Het zijn grootformaat hogedruklaminaten (HPL) in overeenstemming met EN 438 type EGF.

Max Exterior is een kwalitatief hoogstaand
bouwmateriaal dat o.a. ingezet wordt voor
duurzame bekleding van balkons en gevels.
De panelen bestaan uit hogedruklaminaat
(HPL) op basis van thermohardende harsen
volgens de norm EN 438-6 type EDF. Ze zijn
uiterst efficiënt beschermd tegen alle weersomstandigheden dankzij een laag dubbel
geharde polyurethaan-acrylaatharsen en zijn
voorzien van de nodige CE-markering voor
gebruik in bouwtoepassingen.
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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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Dak- en wandbekleding

Gipskarton

JORIS IDE is een begrip als fabrikant van
stalen dak- en wandbekleding voor nieuwbouw en renovatie voor de agrarische sector,
de doe-het-zelf branche, dakwerken en
private woningbouw. Het hoogwaardig constructiestaal, wordt verzinkt en gecoat om
een lange levensduur te garanderen.
Het uitgebreid gamma bestaat uit profielplaten voor dak en wand, sandwichpanelen,

dakpanplaten, permapan, verzinkte profielen, rails en toebehoren voor schuifpoorten.
Joris Ide biedt het meest uitgebreide gamma
sandwichpanelen aan van de markt om te
beantwoorden aan alle noden en soorten
gebouwen, zowel voor wand- als
dakbekleding.

De economische oplossing bij uitstek voor
het optrekken van wanden en plafonds,
zowel in nieuwbouw als in renovatie.

Geveldrager

Latei

Geveldragers worden toegepast voor het ondersteunen van gevelmetselwerk ter hoogte
van horizontale uitzettingsvoegen, uitspringend metselwerk, hoekramen en
dagmaten die te groot zijn voor
een stalen latei.

Een latei is een draagconstructie die de
belastingen boven gevelopeningen kan overbrengen op de naastliggende wanden.
Vrij opgelegde stalen lateien worden toegepast voor metselwerkondersteuning ter
hoogte van raam- en
deuropeningen.

De voordelen:
- Droogbouw: snelheid en netheid op de
werf.
- Grote architecturale vrijheid op vlak van
vormen en inplantingen.
- Snel en eenvoudig te verwerken: licht,
eenvoudig te snijden, eenvoudig te bevestigen (schroeven, lijmen…).
- Geschikt voor alle types afwerking en
ophanging. Types, formaten en toebehoren
op aanvraag.

25

Dak- en geveltimmer
Bij Deschacht kan je terecht voor een uitgebreid gamma hout artikelen voor o.a. het plaatsen
van een geventileerde onderstructuur tot en met de daktimmer: OSB, kepers, spanten, volige
planken, balken tot zelfs tengel- en panlatten.
Art.nr.
12913
23383
22471
12876
12877
12878
22473
13024
23339

Artikel
Hout OSB
Hout OSB
Panlat Epicea groen gedrenkt
Panlat groen gedrenkt
Panlat groen gedrenkt
Tengellat groen gedrenkt
Tengellat Epicea groen gedrenkt
Keper Douglas groen gedrenkt
Spant Douglas groen gedrenkt

Dikte
18 mm
12 mm

Formaat
0,59 X 2,44 m
0,59 X 2,44 m
24 X 38 mm - lengte 4,5 m
24 X 32 mm - lengte 3,30 m
24 X 32 mm - lengte 5,10 m
15 X 23 mm - lengte 1,15 m
15 X 31 mm - lengte 1,35 m
63 X 48 mm - lengte 3,05 m
30 X 175 mm - lengte 5 m

Siliconen, lijmen, PU schuimen
Deschacht is verdeler van het professionele assortiment van SOUDAL: mastieken, lijmen en
Pu schuimen voor de vakman. De Soudal producten zijn inzetbaar in tal van toepassingen
in de bouw zoals lijmen, vullen, isoleren, voegen, afdichten, verankeren.

DL Chemicals biedt een volledig
gamma siliconen, MS-polymeren en
hybride kitten, acrylaatkitten,
PU-kitten, PU-schuimen, lijmen voor
de professionele gebruiker aan.
Het brede assortiment
hoogwaardige producten
wordt door Deschacht
verdeeld.
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Bouwhekken

Metsers toebehoren

Ladders

Veilige werfhekken met volledig gelast frame.

Deschacht verdeelt ook alle accessoires voor
metsers: van kuipen, emmers en touw tot
handschoenen, truwelen en o.a. metserskoord.

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. Het gamma ladders en steigers
voldoet aan de gangbare
Europese normen EN131
en EN1004 en dragen het
veiligheidsgarantielabel VGS.
Alle modellen ladders uit
het Petry gamma kan je
vinden op de webshop.

Art.nr.
19767

Omschrijving
Eco-basic: maaswijdte 100 x 250 mm

19479
19624

Eco-solid: maaswijdte 100 x 200 mm
Kunststof basisblok als voetplaat
voor bouwhek. 40% lichter
dan beton.
Gewapend betonnen basisblok als
voetplaat voor bouwhek.
Gewicht: 36 kg
Standaardklem om via de binnenzijde
van het terrein met een
steeksleutel los te draaien.

19623

19549

Art.nr.
42008

Omschrijving
Nylon metserstouw 1,5 mm – 70 m

42006
7605
7606
7604
7608

Nylon metserstouw 1 mm – 100 m
Metserskuip in rubber 45 L - handvaten
Metserskuip in rubber 80 L - handvaten
Metsersemmer in rubber 10 L - gietteut
Metserskuip 30 L, rechthoekig

Linkseal
Schakelafdichting om buizen van om het
even welk formaat die door muren, vloeren
en plafonds worden gevoerd, permanent af
te dichten.

Veiligheidsnet
Art.nr.
21601

Omschrijving
Oranje afbakening met
rooster

Afmetingen
50 m op rol

Perfect Cover
Zelfklevende afdekfolie ter bescherming van
de vloer bij schilder- en/of andere werken.
Art.nr.
21909
23183

Afmetingen
1 m x 25 m
0,65 m x 25 m

Art.nr.
7111
7113

Omschrijving
Dubbele ladder met
2x16 sporten
3-dubbele ladder met
3x10 sporten

Afmetingen
Van 4,12 m tot
6,90 m
Van 2,5 m tot
6m

One-stop Bouwshop
Elk distributiecenter van Deschacht beschikt over een bouwshop. Je kan er terecht voor een uitgebreid
assortiment gereedschappen, bevestigingsmaterialen zoals schroeven, pluggen, bouten tot pu-schuimen
en andere bouwtoebehoren.

- 15.000 professionele bouwartikelen
- Kwaliteitsselectie van de vakman, voor de vakman
- Online en offline ondersteuning
- Uw bouwoplossing dichtbij

ONZE PRODUCTGROEPEN
RIOLERING EN GRONDWERKEN
OPRITTEN, TERASSEN EN TUINEN
PLAT DAK
HELLEND DAK
GEVEL
ISOLATIE
VLOEROPBOUW EN KELDER
ROOK, VENTILATIE EN ONTLUCHTING
DAGLICHT
BINNENAFWERKING
FOLIES EN VERPAKKINGSMATERIALEN
METAALWAREN
LIQUIDS, LIJMEN EN VOEGKITS
SHOP-ARTIKELEN EN GEREEDSCHAPPEN

Gereedschappen
Deschacht biedt nu ook een nieuw gamma handgereedschappen aan: OUTILAC.
Deze gereedschappen werden met de grootste zorg gekozen en scoren
hoog op kwaliteit, weerstand en veiligheid.
Maak uw keuze in onze shops of vraag vrijblijvend advies.
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Steeds welkom in een filiaal in uw buurt

Hoogstraten
Brugge

Antwerpen

Oostakker

Zedelgem
Tielt

Gent

Geel

Aartselaar
2018:

Hamme

Hasselt
2019:

Herent
Kortrijk

Brussel

Herstal
Liège

DESCHACHT
COLLINET

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

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311
3510 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

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES
www.deschacht.eu

