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Informazout

Rendement verhogen, 
investering verlagen

Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Informazout 
TEL. 078 152 150
www.informazout.be - info@informazout.be

Naast deze warmtecheque actie kan elke bezoeker aan de  
Mazoutstand op Batibouw deelnemen aan een ‘tabletspel’ 
en maakt hij kans om  de waarde van zijn warmtecheque 
te verdubbelen. De winnaar van de wedstrijd krijgt zijn 
nieuwe Optimaz- of Optimaz-elite-installatie terugbetaald, 
met een maximumbedrag van 2.500 euro. 

Het jaarlijkse mazoutverbruik voor één en dezelfde wo-
ning daalde sinds 1965 van 3.000 liter tot 1.800 liter. 
Dat is een vermindering van maar liefst 40%. Het geheim 
achter deze evolutie is niet alleen een betere isolatie van 
onze woning, maar ook de snelle opeenvolging van tech-
nologische ontwikkelingen, zowel op het vlak van ma-
zoutbranders als van mazoutketels. Deze ontwikkelingen 
hebben geleid tot ketel/brandercombinaties met een zeer 
hoog nuttig rendement. Optimaz-ketels werken met een 
lagetemperatuurtechniek en halen een nuttig rendement 
tot 90%, bij de Optimaz-eliteketels loopt dat op tot 98%. 
In vergelijking met een ketel van 20 jaar of ouder verbrui-
ken Optimaz-ketels ketels tot 30% minder. Na 20 jaar kan 
een gemiddeld gezin met een nieuwe Optimaz-installatie 

tot 15.1851 euro aan verwarmingskosten besparen. Ketels 
met het Optimaz-elitelabel maken gebruik van de con-
densatietechniek en recupereren nagenoeg helemaal de 
kostbare warmte die anders via het rookgasafvoerkanaal 
of de schoorsteen verloren gaat. Deze ketel/brandercom-
binaties zijn dus nog zuiniger. In vergelijking met een 
ketel van 20 jaar of ouder verbruiken ze tot 40% minder 
stookolie. Na 20  jaar kan een gemiddeld gezin met een 
nieuwe Optimaz-elite-installatie tot 20.2461 euro aan ver-
warmingskosten besparen. 

Aanbiedingen op nieuwe 
Optimaz- en Optimaz-elite-
installaties
Hoe hoger het rendement van een ketel, hoe minder belas-
tend voor het milieu en hoe hoger de besparing voor het 
budget. Om de investeringskost van een nieuwe installatie 
te verlichten, pakken heel wat fabrikanten en invoerders 
van stookolieketels met een Optimaz- of een Optimaz-eli-

telabel dit jaar uit met speciale ‘cashback’-aanbiedingen 
en doen ze zo een extra inspanning om mensen met een 
oudere mazoutinstallatie over de streep te helpen. Welke 
fabrikanten/invoerders dat zijn, en met welke aanbiedin-
gen, vind je overzichtelijk opgelijst op warmtecheque.be, 
een gloednieuwe module van Informazout. Meer informa-
tie krijg je ook op de stand van Informazout op Batibouw.

Extra prijs op Batibouw 
Bovenop de ‘cashbacks’ die de fabrikanten aanbieden op 
nieuwe installaties in het kader van de Warmtechequeac-
tie, organiseert Informazout op Batibouw een wedstrijd. 
Waag je kans, en haal de investeringkosten voor een nieu-
we verwarmingsinstallatie nog extra naar beneden. 
Bezoekers die op de stand van Informazout (paleis 12, 
stand 209) het ‘tabletspel’ spelen, kunnen dagelijks nog 
een extra prijs winnen: de snelste speler van elke dag 
krijgt de waarde van zijn warmtecheque verdubbeld. De 
speler die de snelste tijd haalt over de hele Batibouwpe-
riode kan rekenen op een extra cheque van 2500 euro bij 
de aankoop van een nieuwe Optimaz- of Optimaz-elite-
installatie.

Batibouw, paleis 12, stand 209. 

Sinds 1965 is het jaarlijks mazoutverbruik per woning vermin-
derd met 40%.  Dat komt doordat woningen beter zijn geïsoleerd, 
maar ook doordat stookolieketels steeds meer nuttig rendement 
halen en dus energiezuiniger zijn. Wie nog een oude mazoutin-
stallatie heeft, wacht dus best niet langer om die te vervangen. In 
2014 doen heel wat fabrikanten en invoerders van verwarmings-
systemen een extra inspanning met speciale aanbiedingen om de 
investering in een nieuwe Optimaz- of Optimaz-elite-installatie te 
verlichten.       

1 Berekend op basis van een stookolieprijs van 0,8436 €/liter 
voor een gezin met een jaarverbruik van 3.000 liter.
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TEAM 7 is een Oostenrijkse fabrikant die al sinds 1980 hoogwaardige 
natuurhouten meubels vervaardigt. De onderneming beheert eigen 
bossen op een milieuvriendelijke manier en heeft ook eigen zagerijen 
en fabrieken in Europa. Voor de productie komt alleen geselecteerd 
Europees loofhout in aanmerking. 
Met Waldkante introduceert TEAM 7 wandbekledingspanelen die 
zijn gemaakt van stroken resthout afkomstig van de buitenkant van 
boomstammen. De stroken zijn 20 tot 45 cm lang en worden in vier 
strengen verlijmd tot een paneel dat 115 cm lang en 10 cm breed is 
en is voorzien van tand-en-groefverbinding. Naast montage op een 
lattenconstructie kunnen de panelen ook op de wand worden verlijmd. 
Waldkante is beschikbaar in els, eik en notelaar.

www.ark.be 

Chateau werd ontworpen door Enthoven Associates, het designbureau van Axel Enthoven. 
Twee zaken springen in het oog: het roestvrijstalen X-vormige frame met ingewerkte ledver-
lichting en het tafelblad dat het uitzicht heeft van eikenhout, maar is vervaardigd van Xera-
mica Oak, een keramisch materiaal dat 100 procent krasbestendig is. Zelfs wanneer je er een 
mes in zet, krijg je het niet klein. Ook hardnekkige vlekken van kaarsen, wijn, vet enzovoort 
laten geen sporen na.  Omdat de materialen vorstbestendig zijn, kan de tafel ook in de tuin 
worden gebruikt. Chateau is beschikbaar in diverse standaardafmetingen. De aanbevolen 
verkoopprijs begint vanaf 3.500 euro. 

www.joli.be

Stroken resthout  

Nieuwigheden

Op Batibouw 2014 (Paleis 7, standnummer 7.417) introduceert  De 
Decker voor zijn badkamermeubels een nieuw materiaal dat 100 procent 

waterbestendig is: massieve kunststof. Het zorgt ervoor dat het badkamer-
meubel geen vin verroert, zelfs niet bij overvloedig en langdurig contact 

met water. Volkunststof is bovendien krasbestendig en kleurvast, en kan 
tegen een ferme stoot. Een vochtige doek volstaat om het meubel schoon 

te maken.     

www.dedecker.be

Waterproof  

100% krasbestendig 

Informazout

Rendement verhogen, 
investering verlagen

Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Informazout 
TEL. 078 152 150
www.informazout.be - info@informazout.be

Naast deze warmtecheque actie kan elke bezoeker aan de  
Mazoutstand op Batibouw deelnemen aan een ‘tabletspel’ 
en maakt hij kans om  de waarde van zijn warmtecheque 
te verdubbelen. De winnaar van de wedstrijd krijgt zijn 
nieuwe Optimaz- of Optimaz-elite-installatie terugbetaald, 
met een maximumbedrag van 2.500 euro. 

Het jaarlijkse mazoutverbruik voor één en dezelfde wo-
ning daalde sinds 1965 van 3.000 liter tot 1.800 liter. 
Dat is een vermindering van maar liefst 40%. Het geheim 
achter deze evolutie is niet alleen een betere isolatie van 
onze woning, maar ook de snelle opeenvolging van tech-
nologische ontwikkelingen, zowel op het vlak van ma-
zoutbranders als van mazoutketels. Deze ontwikkelingen 
hebben geleid tot ketel/brandercombinaties met een zeer 
hoog nuttig rendement. Optimaz-ketels werken met een 
lagetemperatuurtechniek en halen een nuttig rendement 
tot 90%, bij de Optimaz-eliteketels loopt dat op tot 98%. 
In vergelijking met een ketel van 20 jaar of ouder verbrui-
ken Optimaz-ketels ketels tot 30% minder. Na 20 jaar kan 
een gemiddeld gezin met een nieuwe Optimaz-installatie 

tot 15.1851 euro aan verwarmingskosten besparen. Ketels 
met het Optimaz-elitelabel maken gebruik van de con-
densatietechniek en recupereren nagenoeg helemaal de 
kostbare warmte die anders via het rookgasafvoerkanaal 
of de schoorsteen verloren gaat. Deze ketel/brandercom-
binaties zijn dus nog zuiniger. In vergelijking met een 
ketel van 20 jaar of ouder verbruiken ze tot 40% minder 
stookolie. Na 20  jaar kan een gemiddeld gezin met een 
nieuwe Optimaz-elite-installatie tot 20.2461 euro aan ver-
warmingskosten besparen. 

Aanbiedingen op nieuwe 
Optimaz- en Optimaz-elite-
installaties
Hoe hoger het rendement van een ketel, hoe minder belas-
tend voor het milieu en hoe hoger de besparing voor het 
budget. Om de investeringskost van een nieuwe installatie 
te verlichten, pakken heel wat fabrikanten en invoerders 
van stookolieketels met een Optimaz- of een Optimaz-eli-

telabel dit jaar uit met speciale ‘cashback’-aanbiedingen 
en doen ze zo een extra inspanning om mensen met een 
oudere mazoutinstallatie over de streep te helpen. Welke 
fabrikanten/invoerders dat zijn, en met welke aanbiedin-
gen, vind je overzichtelijk opgelijst op warmtecheque.be, 
een gloednieuwe module van Informazout. Meer informa-
tie krijg je ook op de stand van Informazout op Batibouw.

Extra prijs op Batibouw 
Bovenop de ‘cashbacks’ die de fabrikanten aanbieden op 
nieuwe installaties in het kader van de Warmtechequeac-
tie, organiseert Informazout op Batibouw een wedstrijd. 
Waag je kans, en haal de investeringkosten voor een nieu-
we verwarmingsinstallatie nog extra naar beneden. 
Bezoekers die op de stand van Informazout (paleis 12, 
stand 209) het ‘tabletspel’ spelen, kunnen dagelijks nog 
een extra prijs winnen: de snelste speler van elke dag 
krijgt de waarde van zijn warmtecheque verdubbeld. De 
speler die de snelste tijd haalt over de hele Batibouwpe-
riode kan rekenen op een extra cheque van 2500 euro bij 
de aankoop van een nieuwe Optimaz- of Optimaz-elite-
installatie.

Batibouw, paleis 12, stand 209. 

Sinds 1965 is het jaarlijks mazoutverbruik per woning vermin-
derd met 40%.  Dat komt doordat woningen beter zijn geïsoleerd, 
maar ook doordat stookolieketels steeds meer nuttig rendement 
halen en dus energiezuiniger zijn. Wie nog een oude mazoutin-
stallatie heeft, wacht dus best niet langer om die te vervangen. In 
2014 doen heel wat fabrikanten en invoerders van verwarmings-
systemen een extra inspanning met speciale aanbiedingen om de 
investering in een nieuwe Optimaz- of Optimaz-elite-installatie te 
verlichten.       

1 Berekend op basis van een stookolieprijs van 0,8436 €/liter 
voor een gezin met een jaarverbruik van 3.000 liter.
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WinCube Led: 
minimalisme met sfeer 
WinCube is een terrasoverkapping met bijzonder slanke 
profielen en een horizontaal doek dat ook in een variabele 
hellingshoek kan worden geplaatst. Zo beschermt het niet 
alleen tegen de zon, maar zorgt het ook voor regenafvoer. 
Dit schitterende minimalistische ontwerp, dat werd be-
dacht door de befaamde Nederlandse designer Jan De 
Bouvries, is nu ook beschikbaar met ledverlichting.  De 
ledstrip zit verwerkt in een waterdichte siliconenrubber 
die wordt  bevestigd op een aluminium profiel dat aan de 
gootprofielen van het horizontale zonweringsdoek wordt 
gemonteerd. Het licht is voldoende sterk om ’s avonds het 
volledige doekoppervlak te verlichten. Van de verlich-
tingscomponenten is er niets te zien, want die zijn on-
zichtbaar weggewerkt in de steunpalen van de overkap-
ping.       

HELYOS: de perfecte lichtinval
Helyos heeft een dak dat is opgebouwd uit elektrisch ori-
enteerbare aluminium lamellen die tot 120° gekanteld 
kunnen worden. Zo kan je de lichtinval perfect regelen. 
De lamellen hebben bovendien een geïntegreerd water-
afvoerkanaal dat eventuele regen naar de gootprofielen 
leidt, waarna het water via de steunpalen verdoken wordt 
afgevoerd. Deze afwateringstechniek werkt ook wanneer 
je lamellen opent na een regenbui.
Wie dat wil, kan de Helyos uitrusten met windvaste 
screens en/of glazen schuifwanden, zodat  de terrasover-
kapping ook zijdelings volledig wind- en waterdicht kan 
worden afgesloten. Om ’s avonds de hele binnenruimte te 
verlichten, kan er aan de dwarsverlichting ledverlichting 
worden aangebracht die wordt aangestuurd met afstands-
bediening. 

LUMISOL®: nu met ook 
sfeerverlichting
De LUMISOL is een gesloten cassettesysteem met een 
maximale breedte van 14 meter met uitval tot 4 meter. Van 
bij de lancering kon de kast voorzien worden van een led-
strip die, naast rechtstreekse verlichting, ook zorgt voor 
een perfecte en geluidsarme afdichting tussen de kast en 
het voorprofiel van het knikarmscherm. Vanaf nu kan ook 
in het voorprofiel een ledstrip worden aangebracht. Zo 
ontstaat via reflectie op het doek een indirecte sfeerver-
lichting. Combineer een ledstrip in de gootprofielen met 
een ledstrip in het voorprofiel, en je krijgt een perfecte ba-
lans tussen functioneel licht en sfeerverlichting.

SQUARO®: alle technologische 
hoogstandjes
SQUARO is een knikarmscherm dat volledig is opgebouwd  
uit aluminium onderdelen met een vierkant design (200 
m x 200 mm) en elegant afgeronde profielen. De zijcon-
soles zijn optioneel verkrijgbaar in diverse kleuren en 
materialen en geven het scherm zo een persoonlijke toets. 
Wie dat wenst, kan in het voorprofiel een ‘volant’ laten 
inbouwen die beschermt tegen de laagstaande zon en zo-
wel manueel als elektrisch kan worden aangestuurd. Een 
elektrische bekabeling voor het aansturen van de volant 
is niet nodig, want de batterijen laden automatisch op 
wanneer de zonnetent gesloten is.
Het Squaro-knikarmscherm is opgebouwd volgens een 
uniek draagbuisprincipe. Dankzij de uitneembare stalen 
draagbuis wordt het scherm snel, met de nodige speel-
ruimte en eenvoudig gemonteerd. Na montage verbergen 
de perfect geconcipieerde profielen de volledige draag-
structuur en krijgt  het zonnescherm zijn uniek en modern 
design. Uitwendig is er geen enkele schroef zichtbaar, in-
wendig wordt de doekrol over de volledige breedte onder-
steund door een profiel.  

Je vindt Winsol op Batibouw op stand 4-112
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Kort nieuws

Hout en materialen, dat is het thema van de 16de editie van de beurs Bois & Habitat, 
die plaatsvindt van vrijdag 21 tot maandag 24 maart in Namen Expo.  Dit jaar kan 
je er klassieke combinaties ontdekken van hout en steen, hout en beton, hout en 
metaal, maar ook stijlvolle duo’s zoals hout en glas en minder evidente combinaties 
zoals hout en textiel (vilt of wol)  en hout en stro.
Deze 16de editie is ook rijk aan evenementen.  Voor technische informatie kan je 
terecht op de Hout Info Ruimte, inspiratie voor binnenhuisinrichting vind je in een 
designtentoonstelling. Er is een ruimte voor opleiding en houtberoepen,  en je krijgt 
er alle vaardigheden te zien die nodig zijn voor bouwwerken met een houten ge-
raamte:  met de hand tekenen, de uitvoering met de computer, timmeren, monteren 
enzovoort.
De Ontmoetingen van het Houtnetwerk, met eigenaars van bossen, houthandelaars, 
zagers, fabrikanten van bouwmateriaal of meubels en instellingen van onderzoek en 
opleiding, zijn dit jaar gewijd aan de opwaardering van loofbomen.

www.bois-habitat.com

Houten Kop 2013 

De mooiste 
combinaties met hout

Tijdens Hout & Habitat in Antwerpen werd voor de tweede keer de Houten Kop uitgereikt. Die award gaat naar 
een houtprofessional die zich liet opmerken met een innovatief product, een vernieuwende techniek, een origi-
nele toepassing of een inspirerende houtrealisatie. 
De jury onder leiding van Belgian Woodforum, het nationale Houtinformatiecentrum, koos dit jaar unaniem 
Johan Vandenberghe, een zelfstandige parketlegger uit Gits, tot winnaar. Hij werd bekroond voor een prachtig 
pied- de- pouleparket samengesteld uit plankjes wengé en esdoorn, dat op maat werd aangepast voor de woning 
van een interieurarchitect. De plaatsing van het parketmozaïek heeft uren gevraagd.  
De jury was ook onder de indruk van  het vakmanschap van Filip Redant van het bedrijf Historische Houten 
Vloeren in Mechelen. Hij kreeg een eervolle vermelding voor de restauratie van een totaal beschadigd 18de-
eeuws parket in een beschermd gebouw in Mechelen. Het parket - bestaande uit eikenhouten panelen met 
inlegwerk in Oost-Indisch satijnhout en mahonie - werd uitgebroken, in het atelier gerestaureerd, en daarna 
teruggeplaatst. 

www.parketvandenberghe.be - www.historischehoutenvloeren.be

Sinds de invoering van het EnergiePrestatie-
Certificaat (EPC) in november 2008 werden al 
meer dan 636.000 geldige EPC’s opgemaakt. 
Een EPC moet verplicht aanwezig zijn vanaf 
het moment dat een woning te koop of te 
huur wordt aangeboden. Op die manier krij-
gen potentiële kopers en huurders informatie 
over de energiezuinigheid van de woning. 
De boete voor de afwezigheid van een EPC 
bedraagt 500 euro. 

Momenteel wordt een uitgebreide groep sta-
keholders (energiedeskundigen, opleidings-
instellingen, makelaars en notarissen, verko-
pers en verhuurders en kopers en huurders...) 
bevraagd over hun bevindingen omtrent het 
EPC. In de tweejaarlijkse REG-enquête van 
het Vlaams Energieagentschap, die bij 1.004 
Vlaamse huishoudens werd gehouden, blijkt 
dat ongeveer één op vijf personen al een EPC 
heeft laten opmaken. Daarvan oordeelde 74 

procent dat het EPC een realistisch beeld gaf 
van de woning.  Er werden ook vragen ge-
steld over de duidelijkheid van het EPC. Het 
gebruik van de kleurenbalk wordt het vaakst 
als ‘heel’ of ‘voldoende’ duidelijk beoordeeld, 
terwijl de energiescore het vaakst ‘minst’ of 
‘onvoldoende’ duidelijk wordt genoemd. 
Het evaluatierapport over het EPC verschijnt 
dit voorjaar.

5 jaar 
EPC 
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Vaillant

De hoogste kwaliteitsnormen 
voor een aantrekkelijke prijs 

raag w gratis  
inormatie aan op  
wwwniewsbladbe/wonen

Met medewerking van aillant 
TEL 02 334 93 00
wwwvaillantbe

aillant, Eropees marktleider in de verwarmingstechnologie, pakt 
op Batibow it met een niew type lcht/water-warmtepompen 
De aroTHERM is aantrekkelijk geprijsd, en toch beantwoordt hij 
aan de hoogte kwaliteitsnormen: hij is zinig en milievriendelijk, 
verzekert een hoog warmtecomort, is geschikt voor zowel niew-
bow en renovatie, en kan zowel op zichzel werken als worden 
geïntegreerd in een hybride systeem  

Warmtepompen zijn volop in opkomst. Dat is niet ver-
wonderlijk: ze helpen ons aanzienlijk besparen op onze 
verwarmingsfactuur en onze ecologische voetafdruk sterk 
verminderen.  Dankzij warmtepompen zijn we minder af-
hankelijk van fossiele brandstoffen die beperkt voorradig 
zijn. Bovendien zijn warmtepompen zeer zuinig. Ze halen 
maar liefst 75% van hun energie uit de natuur: de aarde, 
het grondwater of de lucht.
Lucht/water-warmtepompen hebben het voordeel dat er 
voor de installatie geen grondwerken nodig zijn. Daardoor 
kunnen ze gemakkelijk en met weinig kosten worden ge-
plaatst. De nieuwe aroTHERM van Vaillant heeft nog be-
langrijke bijkomende voordelen. Vooreerst de compacte 
afmetingen van de buitenunit: H. 973 mm X D. 463 mm 
X B. 1103 mm. Daardoor vindt die overal gemakkelijk een 
plaatsje, ook onder een standaard raam. 

Prima COP 
De nieuwe aroTHERM is beschikbaar in 2 vermogens - 8 

of 11 kW - en heeft een COP van respectievelijk 4,8 en 4,2 
bij 7 °C buitentemperatuur en 35 °C afgiftetemperatuur en 
resp. 3,8 en 3,4 bij 2 °C buitentemperatuur en 35 °C afgif-
tetemperatuur.  
De COP (coefficient of performance) geeft de verhouding 
weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte en de hoe-
veelheid gebruikte elektrische energie. Een COP van 4,8 
betekent dat per verbruikte kW elektriciteit 4,8 kW warm-
te wordt afgegeven. 

Nieuwbouw en renovatie 
In zeer goed geïsoleerde woningen, laag-energiewoningen 
en passiefhuizen zorgt de aroTHERM altijd voor aange-
name temperaturen, ook wanneer het buiten erg koud is.
Bij bestaande huizen, die veel meer warmte vragen dan 
de huidige energiezuinige nieuwbouwwoningen, kan de 
nieuwe lucht/water-warmtepomp worden geïntegreerd in 
een bestaand systeem. De aroTHERM wordt dan gecombi-
neerd met een bestaande wand- of vloerketel op mazout of 

gas. Een intelligente regeling zorgt ervoor dat altijd de zui-
nigste en milieuvriendelijkste energiebron gekozen wordt 
en dat de verwarmingsketel op piekmomenten – wanneer 
de warmtepomp er niet slaagt om de volledige woning vol-
doende te verwarmen – volledig automatisch bijspringt. 
Zo is je warmtecomfort altijd gegarandeerd, ook in de win-
ter.  

Ook koeling en 
warmwaterproductie 
Met de aroTHERM kan je niet alleen verwarmen. In de zo-
mer kan je er ook mee koelen. 
In combinatie met een warmwaterboiler of een zonneboi-
ler kan de aroTHERM eveneens instaan voor de warmwa-
terproductie. De nieuwe lucht/water-warmtepomp is dus 
bijzonder veelzijdig. 

Vaillant staat op Batibouw in paleis 12 stand 403.
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Een gezond binnenklimaat 
in je woning
85 procent van onze tijd brengen 
we binnen door: thuis, op het werk, 
in de sportclub, op school … Uit 
recente studies blijkt dat de lucht die 
we binnenshuis inademen dikwijls 
(veel) slechter is dan de buitenlucht 
in de stad. Dat is onder andere het 
gevolg van de stoffen die vrijkomen uit 
bouwmaterialen, verwarmingstoestellen 
en meubilair: oplosmiddelen uit lijmen, 
radon uit steenachtige materialen, 
weekmakers uit zachte plastics, 
koolstofmonoxide door een slecht 
functionerende kachel … 
Deze stoffen kunnen aanleiding geven 
tot geurhinder en ook schadelijk zijn 
voor de gezondheid. Over welke 
stoffen gaat het, in welke materialen 
zitten ze, wat zijn de risico’s voor onze 
gezondheid, en hoe kunnen we de 
invloed ervan beperken?  

Wellicht nog dit jaar reglementering in België

Producten van categorie C mogen nog al-
tijd worden verkocht. In Duitsland mogen 
vloerbedekkingsmaterialen alleen nog  
worden gecommercialiseerd wanneer 
ze beantwoorden aan de criteria uit het 
AgBB-protocol (Ausschuss zur gesund-
heidlichen Bewertung von Bauproduk-
ten) van het DIBt (Deutsches Institut 
für Bautechnik). In ons land worden de 
emissies van vaste vloerbedekking - vi-
nyl, tapijt, laminaat, parket…  - en van de 

lijmen waarmee de vloerbedekking wordt 
vastgemaakt wellicht nog dit jaar aan 
banden gelegd. Daarmee wordt België het 
derde land in de EU met een wetgeving, 
en het tweede land dat voor de verkoop 
van materialen met schadelijke emissies 
een verbod oplegt. 
Dieter De Lathauwer  van de FOD Volks-
gezondheid: “Deze maand bespreekt de 
ministerraad het voorstel dat al enkele 
maanden klaar is, waarna het naar de 

Raad van State moet. We hopen op een 
invoegetreding in oktober 2014. Gezien 
het voorstel de zwaksten in onze samen-
leving beschermt maar tegelijkertijd ook 
rekening houdt met de haalbaarheid voor 
de industrie, verwachten we geen grote 
problemen.”
De Lathauwer koos bewust niet voor la-
belling “want de persoon die het product 
kiest, moet dan noodzakelijkerwijs weten 
wat het label betekent”.  Omdat ook niet 

alle gebruikers inspraak hebben in de 
keuze van materialen - kinderen in dag-
verblijven bijvoorbeeld, of huurders - wil 
hij met een nieuw  Koninklijk Besluit een 
limiet opleggen voor een 270-tal chemi-
sche stoffen in vloerbekleding. Van zodra 
één van die stoffen de limiet overschrijdt, 
mag het materiaal niet meer worden ver-
kocht. 
De bedoeling is dat er in de nabije toe-
komst ook maximumwaarden zullen wor-
den opgelegd aan wand- en plafondbe-
kleding, luchtverfrissers en detergenten.        

In Frankrijk worden sinds januari 2012 alle bouwproducten getest op elf stoffen 
en krijgen ze op basis daarvan een informatief label, gaande van C tot A+. 

Gezondheidsklachten als ge-
volg van een ongezond bin-
nenklimaat zijn een vrij re-

cent fenomeen. Dat is vrij logisch: 
vroeger leefden en werkten we gro-
tendeels buiten. Dat we luchtdich-
ter bouwen heeft de verschillen 
tussen de lucht in en buiten onze 
woning nog verscherpt. Slechte 
lucht kan leiden tot tijdelijke on-
gemakken zoals irritatie van de 
slijmvliezen en de ogen, maar ook  
tot allergische reacties, diverse vor-

men van kanker en aantasting van 
het zenuwstelsel. Kinderen, oude-
ren, zwangere vrouwen en zieken 
(de zogenaamde YEPI’s of young, 
elderly, pregnant and immunode-
ficient) zijn de kwetsbaarste groep.  
De lucht die we tussen onze vier 
muren inademen, is de som van de 
(door verkeer en industrie al ver-
vuilde) buitenlucht, onze activitei-

ten binnenshuis (koken, roken, ge-
bruik van onderhoudsproducten of 
verbrandingstoestellen), de toege-
paste bouwmaterialen en ons meu-
bilair. Een van de meest efficiënte 
remedies is ventilatie. Zo wordt 
de vervuilde lucht naar buiten af-
gevoerd.  Maar voor een gezond 
binnenmilieu is ook preventie van 
belang. Probeer bepaalde produc-
ten en materialen te vermijden, of 
tenminste zoveel mogelijk te be-
perken.  
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Wat en waar? 
VOS (vluchtige organische stoffen), ook 
VOC genoemd (volatile organic com-
pound), is een verzamelnaam voor vluchti-
ge substanties die zijn opgebouwd uit kool-
stoffen, waterstoffen en zuurstof. Omdat ze 
vluchtig zijn, worden ze door de materialen 
‘geëmitteerd’. Hoe snel dat gebeurt, hangt 
af van het materiaal zelf, het gebruik er-
van, de temperatuur en de relatieve voch-
tigheid.  
VOS komen voor in onder meer verven op 
basis van synthetische en natuurlijk orga-
nische oplosmiddelen, lijmen, afbijtmid-
delen, houtbeschermingsmiddelen, tapij-
ten, linoleum en isolatie zoals polystyreen. 
Nieuwe of recent verbouwde woningen 
lopen het grootste risico op VOS. Na de 
plaatsing geven ‘vaste’ materialen zoals 
kamerbreed tapijt, isolatie en behangpa-
pier nog maandenlang constant VOS af. Bij  
‘vloeibare’ materialen zoals verf en vernis 
neemt de emissie geleidelijk af.  
VOS zitten eveneens in o.a. spuitbussen 
voor haarlak en insecticiden, parfum en 
onderhoudsproducten. Ook tabaksrook, 
een open haard en de verbranding van 
brandstoffen (stookolie, hout, kolen…) 
kunnen de hoeveelheid VOS in huis sterk 
verhogen.  

Invloed op de gezondheid? 
VOS kunnen ademhalingsproblemen, ir-
ritatie van oog en keel, vermoeidheid en 
hoofdpijn veroorzaken. Kinderen die lang-
durig aan VOS worden blootgesteld, lopen 
meer kans op astma.

Wat doen?  
• Ventileer goed.   
• Een hoge vochtigheidsgraad en warmte 

verhogen het risico dat er VOS vrijko-
men. Beperk de kamertemperatuur over-
dag tot 20 °C.

• Sluit potten met lijm, verf of vernis altijd 
zorgvuldig af en bewaar ze niet in leef-
ruimtes.  

• Overdrijf niet met binnenhuisparfums 
en geurverfrissers. Zij zuiveren de lucht 
niet, maar voegen er integendeel een 
extra hoeveelheid vluchtige chemicaliën 
aan toe.

• Gebruik verven en vernissen op waterba-
sis in plaats van op basis van organische 
oplosmiddelen. Natuurverven zijn niet 
noodzakelijk ‘gezonder’ dan watergedra-
gen synthetische verven. 

• Vervang alleslijmen en snellijmen door 
dispersielijmen. Een bekend voorbeeld 
is pva-lijm, beter bekend als ‘witte hout-
lijm’.

Wat en waar? 
Formaldehyde is de meest verspreide VOC. 
Het is een kleurloos gas dat je ruikt wanneer 
je bijvoorbeeld nieuwe kasten opent die zijn 
gemaakt van meubelplaten. 
Formaldehyde komt voor in onder meer lij-
men en kunstharsen (die gebruikt worden bij 
de productie van spaanplaten, osb-platen en 
mdf-platen en bij voorgelijmd behangpapier 
en vloerbekleding), in verven en in cosmetica 
(shampoos, deodorantia, nagelverstevigers…). 
Het gas zit ook in bijvoorbeeld isolatieschuim 
op basis van ureumformaldehyde (UF-schuim) 
en kamerbreed tapijt.  
De afgifte van formaldehyde vermindert gelei-
delijk aan, maar het kan toch vijftien jaar du-
ren voor het gas helemaal verdwenen is. 
Invloed op de gezondheid? 
Formaldehyde leidt tot irritaties van ogen en 
neus. Bij hogere concentraties kunnen ook 
huidirritatie en hoofdpijn optreden. Sinds juni 
2004 beschouwt het Internationaal Agent-
schap voor Kankeronderzoek formaldehyde 
als kankerverwekkend. Formaldehyde zou een 
rol spelen in kanker aan de neusholte, de si-
nussen en de longen.
De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert 
voor formaldehydeconcentratie in de lucht 
een maximum van 100µ/m³ voor normale 
personen en 10 µ/m³ voor gevoelige personen. 
Deze richtwaarden liggen hoog: in een woning 
worden ze zelden overschreden. Duitsland 
heeft in 1980 normen uitgevaardigd voor pla-

ten die in de bouw en voor de productie van 
meubels worden gebruikt. Ook Zweden, Noor-
wegen,  Zwitserland, en de VS hebben normen 
inzake formaldehydevervuiling in huis en ook 
de Vlaamse gemeenschap heeft sinds 2004 
normen opgesteld (Binnenmilieu decreet).

Wat doen? 
• Ventileer voldoende, zeker als je nieuwe 

meubels of een nieuwe keuken hebt ge-
kocht. 

• Geef de voorkeur aan lijmvrije platen of 
plaatmaterialen op basis van lijmsoorten 
die weinig of geen formaldehyde bevatten. 
Meestal worden die verkocht onder de naam 
formaldehydearm of formaldehydevrij. 

• Gebruik geen spaanplaat bij een radiator of 
op andere plaatsen die warm kunnen wor-
den. Gebruik ook geen spaanplaten in voch-
tige ruimtes.   

• Kinderen zijn extra gevoelig voor formal-
dehyde. Bestaande spaanplaten kunnen 
worden geschilderd met een afsluitend verf-
systeem op basis van alkydhars of acrylaat-
polymeren.  

• Zet planten in huis: ficus robusta, chlorop-
hytum comosum, aglaonema, dracaena, 
spathiphyllum of aloë. Sanseveria’s (‘vrou-
wentongen’) kunnen op 24 uur bijna 31 
microgram formaldehydegas uit de lucht 
verwijderen, een dwergpalm maar liefst 76 
microgram.  

Wat en waar? 
Veel vooroorlogse huizen en sommige hui-
zen uit de jaren vijftig hebben nog water-
leidingen van lood. Hierdoor kunnen er 
kleine hoeveelheden lood in het drinkwater 
komen. Vroeger werd lood ook veel gebruikt 
als pigment in verf. Loodhoudende verf is 
nog altijd te koop, maar wel alleen voor me-
talen (zogenaamde roestvrije verf).

Invloed 
op de gezondheid? 
Afhankelijk van de opgenomen dosis kan 
lood leiden tot buikpijn, vermoeidheid, 
hoofdpijn en slaap- en concentratiestoor-
nissen. Verhoogde loodwaarden bij jonge 
kinderen kunnen het zenuwstelsel bescha-
digen.   

Wat doen?     
• Laat loden waterleidingen vervangen 

door plastic of stalen buizen. 
• Gebruik geen drinkwater uit loden wa-

terleidingen als je flessenvoeding maakt 
voor kinderen jonger dan één jaar. 

• Verven die voor 1976 werden gebruikt, 
kunnen nog lood bevatten. Wil je die ver-
wijderen, draag dan beschermende kledij 
en zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk 
stof vrijkomt, bijvoorbeeld met een stof-
zuiger op de schuurmachine. Draag zeker 
ook een stofmasker.     

Vluchtige organische stoffen (VOS)   
Formaldehyde  

Lood
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Wat en waar? 
Omwille van de goede akoestische en 
thermische isolatiewaarde en de goede 
weerstand tegen vuur en corrosie werd 
asbest vroeger heel veel gebruikt. Van 
asbestcement maakten ze onder an-
dere golfplaten (voor schuren en gara-
ges), leien en andere kleine platen voor 
dak- en gevelbedekking, buizen voor 
schoorstenen en ventilatiekokers, en 
verlaagde plafonds en scheidingswan-
den. Spuitasbest – dit is asbest dat werd 
gemengd met een bindmiddel en ver-
volgens op een bouwelement werd ge-
spoten - werd op grote schaal gebruikt 
voor thermische isolatie (bijvoorbeeld 
in stookplaatsen en technische ruim-
ten), akoestische isolatie (in toneel- en 
bioscoopzalen) en als brandbeveiliging 
in hoge gebouwen (vooral die met een 
metalen skelet). Van asbest werden ook 
vloertegels, hittebestendig textiel en 
brandwerende deuren gemaakt. 
Met het KB van 3 februari 1988 werden 
de productie, het op de markt brengen 
en het gebruik van alle asbestcement-
producten verboden. 
Invloed op de gezondheid? 
Zolang de asbestvezels goed vastzitten, 
zijn ze als dusdanig niet gevaarlijk voor 

de gezondheid, maar van zodra asbest-
houdende materialen worden bewerkt 
(zagen, schuren, boren…) komen de 
vezels vrij en bestaat het gevaar dat we 
die inademen. Het inademen van as-
bestvezels kan longkanker, asbestose 
(stoflongen) of mesothelioom (long-
vlies- en buikvlieskanker) veroorzaken.

Wat doen?  
• Zaag of boor nooit in asbesthoudende 

materialen. Schuur ze ook niet.
• Pas op als je oudere vinylvloerbedek-

king verwijdert. De onderlaag kan as-
best bevatten.   

• Bij renovatie laat je asbest best ver-
wijderen door een asbestverwijde-
raar. Wil je het toch zelf doen, draag 
dan een degelijk stofmasker (FFP3) 
en liefst ook een wegwerpoverall. 
Stofvorming kan je voorkomen door 
het materiaal goed vochtig te hou-
den. Houd asbestplaten of -leien zo-
veel mogelijk intact en maak ze één 
voor één los. Gooi ze nooit van op een 
hoogte op de grond, maar leg ze voor-
zichtig neer. Verpak het afval in ge-
sloten zakken en breng het naar het 
containerpark.

Koolstofmonoxide (CO) 
Asbest

Radon

Wat en waar? 
Koolstofmonoxide is een reuk-, kleur- en 
smaakloos gas dat meestal ontstaat door 
slecht functionerende kooktoestellen, 
slecht afgestelde warmwatertoestellen of 
slecht trekkende schoorstenen. Koolstof-
monoxide komt ook vrij bij koken op gas, 
en bij verwarmingsinstallaties en warmwa-
tertoestellen op gas.  
Invloed op de gezondheid? 
In ons lichaam wordt koolstofmonoxide 
opgenomen via de luchtwegen, waarna het 
zich in het bloed bindt met hemoglobine, 
de drager van zuurstof. Acute CO-vergifti-
ging veroorzaakt meestal vrij alledaagse 
symptomen zoals hoofdpijn, slaperigheid, 
braak¬neigingen en duizeligheid, waar-
door we er vaak weinig of geen aandacht 
aan besteden. Bij een zeer hoge CO-con-
centratie raak je bewus¬teloos. 

Wat doen? 
• Laat regelmatig je verwarmingsketel on-

derhouden. In Vlaanderen moeten gas-
ketels elke twee jaar verplicht een onder-
houd krijgen, in Wallonië is dat jaarlijks. 

• De ketels die vandaag op de markt zijn, 
hebben een gesloten verbrandingskring. 
Ze halen de nodige lucht niet uit de ruim-
te of uit de woning, maar wél van buiten. 

Heb je nog een open ketel, zorg  dan voor 
een degelijke en veilige rookgasafvoer.  
Zo vermijd je dat de schoorsteen onvol-
doende trekt en belet je recirculatie van 
de rookgassen. 

• Laat verbrandingstoestellen altijd instal-
leren door een installateur-vakman en 
laat een vakman om de twee tot drie jaar 
controleren of ze nog in goede staat ver-
keren. 

• Badkamers waar een gasgeiser of een 
verwarmingstoestel staat, moet je extra 
zorgvuldig verluchten. 

• Controleer regelmatig of de gasvlam-
men kegelvormig branden met blauwe 
kop¬pen. Een geeloranje vlam wijst op 
een onvolledige verbranding.

• Laat je schoorsteen elk jaar vegen door 
een bekwaam schoorsteenveger. Hij zal 
met een ragebol de schoorsteen over de 
hele lengte schoonmaken, en de dicht-
heid van het schoorsteenkanaal contro-
leren. 

• Veel CO-vergiftigingen komen voor in 
de lente of de herfst,  wanneer de bui-
tentemperatuur milder is, en we onze 
kachel op een lagere stand plaatsen. Op-
gelet dus.  

• Nieuwe geisers zijn uitgerust met een at-
mosferische beveiliging. Deze reageert 
op een teveel aan CO2 in de lucht en sluit 
de gastoevoer van de geiser af. 

Wat en waar? 
Radon is een natuurlijk radioactief 
gas dat vrijkomt uit steenachtige 
bouwmaterialen en uit de bodem-
gesteente. Radon kan ook vrijko-
men uit sommige betonsoorten 
en gipsplaten van fosfogips. Fos-
fogips is een afvalproduct dat ont-
staat bij de productie van fosfaten 
voor de kunstmest- of wasmidde-
lenindustrie.
Invloed op de gezondheid? 
Volgens een epidemiologisch on-
derzoek van de RUG en de UCL zou 
in bepaal¬de streken van Wallonië 
tot dertig procent van de longkan-
kers met radon in verband kunnen 
staan. In Vlaanderen zit er nage-
noeg geen radon in de bodem.

Wat doen?  
• Stop scheuren, gaten en naden 

tussen de woning en de bodem 
zorgvuldig dicht. Dat kan bij-
voorbeeld door ze te bestrijken 
met een vloeibare vernis op ba-
sis van pur of door injectie met 
tweecomponentenpolyurethaan 
of tweecomponentenepoxy. 

• Een goed geventileerde kruip-
ruimte kan helpen om radon 
naar buiten af te voeren. 

© renson
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Door regenwater te recupereren voor toepassingen zoals de 
wasmachine,  toiletspoeling of tuinirrigatie kan je heel wat besparen 
op je stadswaterverbruik. Maar als je het niet filtert, kan regenwater 
onaangenaam ruiken en verkleuren. Met het nieuwe plUVioPack 
dat BWT op Batibouw voorstelt (stand 7.100), is regenwater vrij van 
vuildeeltjes. Dankzij  uv-sterilisatie is het ook helemaal kiemvrij, 
waardoor je het ook bruikbaar maakt voor bad en douche.    
Het regenwater - dat gerecupereerd wordt vanop het dak en opgeslagen 
in een put of tank - wordt eerst met de Pluviofilter grondig gefilterd 
op onzuiverheden en geur- en kleurloos gemaakt. Dat gebeurt in drie 
stappen. Een eerste, uitwasbare filter zorgt voor een voorfiltering van 
de grootste vuildeeltjes tot 90 µm. Een tweede filter filtreert kleinere 
vuildeeltjes tot 25 µm. De derde filter is een filter met actieve koolstof 
die filtert tot 5 µm en het water volledig geur- en kleurloos maakt.  
Het gefilterd regenwater is dan echter nog niet kiemvrij. Wanneer je het 
wil gebruiken voor bad en douche, kan je het zuiveren met de UVio-
desinfectielamp. Door de uv-stralen worden ook micro-organismen als 
legionella, salmonella, streptokokken, microben vernietigd.  
Richtpijs voor de Pluviofilter: 129 euro, voor het plUViopack (filter 
+UVio-lamp): 590 euro.

www.bwt.be

Lightandshade.be, een Belgische webshop voor fashionable accessoires en designverlichting, 
breidt zijn assortiment uit met verrassende armaturen van het Spaanse Marset. Discoco bijvoor-
beeld is opgebouwd uit gelakte schijfjes abs, een kunststof die veel wordt gebruikt in afvoersy-
stemen voor binnen. Laat je de armatuur branden, dan geeft hij direct licht onderaan, maar door 
reflectie via de schijfjes verspreidt hij ook een speels indirect licht. Discoco is verkrijgbaar als 
hanglamp, wand- of plafondlamp, en in wit, turkoois-blauw, zandkleur, chocolade en zwart-
goud. Richtprijs: vanaf 220 euro 

www.lightandshade.be  

Nieuwigheden

Deze 80 cm brede FreeInductie-kookplaat heeft geen afgebakende kookzones. In de plaats daarvan heb je één royaal inductiekookvlak ter beschikking en kan je ongehinderd 
gebruik maken van ovale vispannen, grote braadpannen of andere speciale vormen van potten en pannen. Automatische potherkenning zorgt ervoor dat alleen de plaats waar 
zich een pot of pan bevindt, wordt geactiveerd. Zo kan je over het volledige kookplaatoppervlak schuiven met potten en pannen zonder dat er iets van warmte verloren gaat. De 

diverse functies en vermogenstanden regel je met een vingeraanraking, zoals bij een smartphone. Verlagen of verhogen van het vermogen doe je door te scrollen. 
Tijdens Batibouw geven professionele chefs en patissiers op de stand van NEFF (Paleis 11, stand 11.209 B) elke dag kooksessies op deze nieuwe kookplaat. 

Aanbevolen verkoopprijs: 3.999 euro, btw en recupel inbegrepen.

www.neff.be 

Koken zonder grenzen 

Gelakte ABS-schijfjes 

Regenwater ook voor bad en douche



PUBLIREPORTAGE BOUWEN & ReNOVeReN   11

Dovy keukens

    
    
bldb/

M dk v Dvy 
dvyb - @dvyb

Dovy is een trendsettende kmo in Roeselare die al meer 
dan 30 jaar gespecialiseerd is in het ontwerp en de pro-
ductie van maatkeukens en daarvoor voortdurend inves-
teert in hoogtechnologische apparatuur en machines. 
Kenmerkend voor een keuken van Dovy is zijn degelijk-
heid. Hij staat op een stevige sokkel van waterbestendige 
multiplexplaten in plaats van op pootjes – zo wordt het ge-
wicht over een groot draagvlak verdeeld en gaan de kast-
deuren nooit schuinhangen -, en ieder interieur van de 
kast en elke legplank zijn afgewerkt met een stevige laag 
laminaat van 0,8 mm dik in plaats van met flinterdunne 
melamine. Laminaat is veel sterker en stootvaster dan me-
lamine en ook veel beter bestand tegen water en warmte. 
Ook voor de versteviging van de zijkanten van ieder keu-
kenpaneel gebruikt Dovy zeer sterk en kleurvast laminaat, 
en dus geen minderwaardige materialen. 

Dovy doet evenmin toegevingen op het vlak van ergono-
mie en gebruiksgemak. De laden zijn uitgerust met Legra-
box van Blum, een ingenieus ladensysteem dat met kop en 
schouders boven alle bestaande ladensystemen uitsteekt, 
onder meer door de geleider waarop de lade loopt en die 
ervoor zorgt dat de keukenlade in alle omstandigheden, 
ook bij maximale belasting, uiterst stabiel blijft. Dankzij 
de zelfsluitende Blumotiontechniek gaan alle laden en 
deuren zacht en geruisloos dicht. 

Een scherpe prijs 
Dovy-keukens zijn dus van topkwaliteit. En toch zijn ze 
scherp geprijsd. Dat komt doordat Dovy levert als fabri-
kant, rechtstreeks naar de klant, zonder tussenpersonen.    
Dovy maakt alles zelf en heeft het volledige productiepro-
ces in eigen beheer, van het ontwerp over de productie tot 
en met de volledige afwerking en de plaatsing bij de klant. 
Dat maakt een keuken niet alleen goedkoper maar ook de 
leveringstermijn is korter. Elke fase in het ontwerp en de 
productie kan continu minutieus worden getoetst aan de 
gestelde hoge kwaliteitseisen, en mogelijke problemen 
worden onmiddellijk verholpen, want Dovy heeft de ken-
nis en het materiaal daarvoor in eigen huis.  Dovy heeft 
ook de verkoop van zijn keukens volledig in eigen beheer. 
Daartoe zijn er in België nu al 17 toonzalen, waarvan 16 
in Vlaanderen en 1 in Wallonië, en in de toekomst zal dat 
netwerk nog worden uitgebreid. 
Wie bij Dovy een keuken koopt, kiest voor een totaaloplos-
sing. Het bedrijf beschikt ook over een eigen houtatelier, 
een eigen inoxafdeling, een eigen natuursteenafdeling, 
een eigen lakafdeling en eigen plaatsingsdiensten. Ook 
heel belangrijk is dat er één contactpersoon  wordt aan-
gesteld die de begeleiding van je keuken van A tot Z op 
zich neemt. Zo wordt de klant nooit van het kastje naar de 
muur gestuurd.

All ,
bhlv d j 

Kk v Dvy zj kk v kl Z zj v 
Blch klj, bl, v  ljv,  d bljv z 
 vl j l Z vl c d l d  k 
 h vlk v kkj zj z v ll k h E 
ch   kk v Dvy b blb H d k? 
Od Dvy ll zl  d hd h, v h   d 
vlld k  l bj j h Z hv  
 bld  d    

Wij maken          úw keuken!

Altijd open op zondag, gesloten op woensdag
www.dovy.be

Aalst - Doornik - Grimbergen - Hasselt - Herent - Ieper - Maasmechelen - 
Maldegem - Mechelen - Oostakker - Roeselare - Schoten - Sint-Niklaas - 

Sint-Genesius-Rode - Turnhout - Waregem - Zuienkerke

 * Actie geldig van 1/01/2014 tot en met 31/01/2014. Voorwaarden -> vraag er naar in één van onze toonzalen. Actie niet cumuleerbaar met andere acties   
** Richtprijs = Inclusief levering & plaatsing, excl. toestellen, excl. BTW en met laminaten werkblad. 

NieuwjaarshappeNiNg

Laos
**richtprijs: € 14 560,-

De binnenkant van de kasten werkt Dovy af met 
glanzend laminaat. glanzend laminaat is heel 
onderhoudsvriendelijk en prima bestand tegen 
veelvuldig potten en pannen uit de kast halen. 

Met Dovy kies je voor een Belgische kwalitatieve 
keuken op maat aan een heel scherpe prijs!

+

+

+

+

graTis VaaTwas 
t.w.v. € 1200,-*
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Een huis ontwerpen, betekent rekening 
houden met een hele waslijst aan 
wensen en noden. Iedere bouwheer 

heeft een eigen idee over de perfecte woning 
en wat die allemaal moet bevatten. Een over-
vloed aan natuurlijk licht, ruimte, passende 
materialen, onderhoudsvriendelijkheid, het 
zijn slechts een paar punten waaraan aan-
dacht moet worden besteed. 
Maar ook een gezond binnenklimaat is van 
essentieel belang in een woning. Voor som-
mige mensen, zoals astma- of mucovisci-
dosepatiënten, moet de ruimte waarin ze 
wonen optimaal aan hun medische noden 
zijn aangepast. Daarvoor hoeven niet eens 
superdure of erg bepalende ingrepen gedaan 
te worden aan de architectuur van een huis, 
aandacht voor een aantal logische zaken 
volstaat vaak al. Dat bewijst ook de kangoe-
roewoning van Marcia, gebouwd door haar 
dochter Kathy, in de eigen achtertuin. 
“19 jaar geleden al hebben wij dit huis voor 
onszelf gebouwd”, vertelt architecte Kathy 
Locy. “We mochten nog bijbouwen in de 
tuin, en we hadden het plan opgevat om er 
een bureauruimte te creëren.” Die plannen 
wijzigden echter al snel toen de vader van 
Kathy bijna zeven jaar geleden overleed. 
“Mijn moeder is namelijk een zware astma-
patiënt.” Marcia legt uit: “Ik kan wel alleen 

Kangoeroewoning  
voor moeder met astma

Een kangoeroewoning ontwerpen voor je moeder is op zich al bijzonder. Die 
woning dan nog eens zo goed mogelijk aan haar noden als astmapatiënt aan-
passen, is dat nog veel meer. Kathy Locy, al jarenlang werkzaam als architect in 
Waarschoot en omstreken, deed het met veel overgave en een warm hart.

© titus simoens

Om�een�gezond�bin-
nenklimaat�te�ga-
randeren,�is�er�een�
ventilatiesysteem�met�
warmterecuperatie�
geïnstalleerd

zijn, maar er moet wel een soort controle of 
permanentie zijn. Als ik een aanval krijg, 
moet er snel iemand op de hoogte zijn, om 
me zuurstof toe te dienen indien nodig. Ik 
ben ’s nachts al meermaals ernstig onwel 
geworden.”

Droge 
houtskeletbouw
Voor Kathy en haar man Franky, ook archi-
tect, was de oplossing meteen duidelijk. “In 
plaats van een bureau zouden we een woning 
voor mijn moeder bouwen in de tuin. Zo zou 
ze zelfstandig kunnen leven, maar zouden 
wij wel dicht bij haar in de buurt zijn. Een 
geruststelling voor ons allemaal, ook voor 
mijn vader, die nog leefde op het moment 
dat we die beslissing namen.” Omdat de toe-
stand van Kathy’s vader snel achteruitging, 
moest er heel snel worden gebouwd. “De 
plannen stonden in geen tijd op papier en 
ook het bouwen is snel gegaan. We hebben 
voor houtskeletbouw gekozen, om twee re-
denen. Eerst en vooral is het een snel bouw-
proces, dat was dus zeer handig. Ten tweede 
is het ook een volledig droog bouwproces, in 
tegenstelling tot traditionelere bouwwijzen 
met baksteen en beton. Er zit geen vocht in 
de bouw zelf, waardoor mijn moeder er met-

een kon intrekken. Vocht is nefast voor een 
astmapatiënt, maar dat hebben we dus goed 
opgevangen.”
Het plan van de woning is heel eenvoudig. 
“Het is een rechthoekige bungalow, met een 
oppervlakte van ongeveer 120 m2. De groot-
te van een mooi appartement dus. Een royale 
villa heeft mijn moeder gewoon niet nodig.” 
De kangoeroewoning is zo goed mogelijk op 
de woonst van Kathy en Franky afgestemd. 
De woningen hebben gespiegelde terrassen 
en delen een mooie tuin. Beide huizen zijn 
heel open van karakter, zodat moeder en 
dochter elkaar steeds in het vizier hebben. 
“Niet dat we elkaar daarom constant zoeken, 
hoor.” Ook wat stijl en afwerking betreft zijn 
de twee woonsten in harmonie met elkaar, ze 
hebben dezelfde gevelsteen, dezelfde vloer 
en een gelijkaardig gevoel. 

Efficiënte ventilatie
De oriëntatie van de twee woningen is wel he-
lemaal verschillend. “De bungalow is  naar 
het oosten gericht, en dat is ideaal. ’s Mor-
gens komt hier de zon binnen, zodat mama 
van wat extra warmte kan genieten. Maar op 
de momenten dat de zon te veel warmte kan 
geven, blijft het hier lekker koel.”
Om een gezond binnenklimaat te garande-

ren, is er een ventilatiesysteem met warmte-
recuperatie geïnstalleerd, het zogenaamde 
systeem D. “Verse lucht wordt binnengetrok-
ken, terwijl slechte lucht meteen naar bui-
ten wordt gewerkt”, legt Kathy uit. Marcia 
merkt de voordelen aan den lijve: “Er komt 
continu schone lucht binnen, wat het voor 
mij gemakkelijker maakt om te ademen. In 
het begin was het wel aanpassen. Ik had de 
neiging om ramen open te zetten om te ver-
luchten, omdat ik dat zo gewend ben, maar 
met een ventilatiesysteem is dat niet meer 
nodig.” Als Marcia nood heeft aan een ex-
tra duwtje, dan zet ze de ventilatie soms wat 
harder. “In het tussenseizoen heeft zo’n ven-
tilatiesysteem wel een nadeel”, vertelt Kathy. 
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• Houtskeletbouw. 
 De ideale bouwwijze omdat het een droog proces is.

• Ventilatiesysteem type D. 
 Zo geniet Marcia van een constante toevoer van verse 

lucht.

• Vloerverwarming. 
 Dit systeem geeft ronddwarrelend stof geen kans.

• Weinig losse meubelen,
 en een onderhoudsvriendelijke vloer. Dat is gemakkelijk 

schoon te houden en geeft stof minder kans.

• Veel ramen en een grote openheid. 
 De architectuur zorgt ervoor dat Marcia en haar dochter 

steeds met elkaar in contact staan.

• De oriëntatie. 
 Van oververhitting is dankzij de oostgerichte oriëntatie 

nooit sprake.

DE INGREPEN 
OP EEN RIJTJE

“Heel veel mensen doen dan hun houtkachel 
branden. Op mistige dagen blijft de vervui-
ling door die verbranding heel laag hangen, 
zodat je die vervuilde lucht helaas ook naar 
binnen trekt. Het gebeurt dan wel dat we de 
ventilatie een tijdje volledig uitzetten.”
Voor een astmapatiënt is stof heel moeilijk te 
verdragen. “Daarom hebben we voor vloer-
verwarming gekozen”, legt dochter Kathy uit. 
“Van ronddwarrelend stof heb je dan geen 
last, het blijft gewoon op de vloer liggen.” 
Verder zijn er bijna geen losse meubelen te 
vinden in Marcia’s woning, zodat stofnesten 
minder kansen krijgen. Onderhoudsvriende-
lijkheid en afwasbaarheid waren belangrijke 
criteria bij het uitkiezen van materialen en 

toestellen. De vloer bestaat bijvoorbeeld uit 
natuursteen, groene dolomiet, en is heel ge-
makkelijk schoon te maken.

Zelfstandig 
maar dichtbij
Aan de gezondheid van Marcia is dus heel 
veel aandacht besteed. Maar een huis moet 
ook gewoon leuk zijn om in te wonen. “Ik 
woon hier echt graag”, zegt Marcia. “De vele 
ramen en het inspringende terras aan de 
keuken zorgen ervoor dat ik maximaal van 
de tuin kan genieten.”
Het huis is ook heel open van karakter, met 

weinig binnendeuren, zodat er vrij gecircu-
leerd kan worden. “Ik wilde geen open keu-
ken. Door het muurtje heb ik nu het gevoel 
dat het een aparte ruimte is, zonder dat het 
ook echt afgesloten is.” Op de weg van de 
keuken naar de slaapkamer komen we een 
handig bureau tegen. Het was Marcia’s doch-
ter die aandrong op een computer: “Na het 
overlijden van mijn vader vond ik dat mijn 
moeder weer zelfstandiger moest worden. Ze 
heeft een laptop gekocht en computerles ge-
volgd, en daar is ze nu heel blij mee.”
En valt het mee om als moeder en dochter 
zo dicht op elkaars neus te zitten? “We zien 
elkaar inderdaad altijd”, zegt Marcia, “maar 
we hebben daar echt voor gekozen. We ge-

ven elkaar voldoende vrijheid en hebben een 
goed evenwicht gevonden. Ik ben maar één 
druk op de intercom verwijderd van hulp, 
maar maak daar absoluut geen misbruik 
van.” Het is voor zowel moeder als dochter 
eerder een geruststelling dan een last dat ze 
elkaar veel zien. “Er is de mogelijkheid om 
lamellen te voorzien aan de grote ramen, 
maar we hebben er totaal geen behoefte aan 
om ons van elkaar af te sluiten.”
“Ik heb geluk dat mijn schoonzoon en doch-
ter hebben voorgesteld om dit huis voor mij 
te bouwen”, besluit Marcia. “Het is helemaal 
naar mijn wensen gebouwd en de ideale op-
lossing in mijn situatie. Het voelt gewoon 
heel goed.”
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Winsol

Enera®+  
Het neusje van de zalm waarmee Winsol op Batibouw 
2014 uitpakt is Enera+. De naam zegt het zelf: een com-
binatie van ‘energie’ en ‘era’ - Latijn voor nieuw tijdperk 
- met een extra plus. Dit baanbrekende profiel kondigt 
een nieuw tijdperk aan op het vlak van energiebesparend 
schrijnwerk. 
Enera+ is een pvc-profiel met 5 kamers en Thermacore-
technologie. Bij pvc worden vooral stalen of glasvezel 
versterkingen aangebracht. Deze verminderen de isola-
tiewaarde en maken het raam ook minder stevig, vooral 
in de hoeken, want de versterkingen kunnen niet wor-
den meegelast. Met de Thermacore-technologie kan dit 
wél. Thermacore heeft ook een lagere uitzettingscoëffi-
ciënt, waardoor de pvc-ramen minder gevoelig zijn voor 
weersomstandigheden en dus minder uitzetten en krim-
pen. Bovendien is het 100 procent recycleerbaar en dus 
milieuvriendelijk. Enera+ levert de beste thermische en 
akoestische prestatie per kilo profiel en per mm inbouw-
diepte van alle pvc-profielen die er vandaag op de markt 
zijn. In combinatie met dubbele beglazing haalt Enera+ 
een gemiddelde U-waarde van 0,8 W/m²K en is het uiter-
mate geschikt voor de nieuwe E60-normering. In com-
binatie met een performante beglazing behaalt Enera+² 
zelfs U-waardes van 0,65 W/m²K, en is het uitstekende 
oplossing voor passieve huizen en energieneutrale wo-
ningen. Zijn inbouwdiepte van 70 mm maakt Enera+ 
eveneens geschikt voor renovatie en smalle ramen. 
Ook uniek aan dit concept is de extra middendichting. Die 
werkt inbraakvertragend en betekent een extra afsluiting 
tegen koude, wind en water. Ontdek ook het standaard su-
perisolerende raam- en deursysteem van Winsol ‘Central 
plus 70’.

Olympia HI
Olympia HI is hét antwoord op de vraag naar aluminium 
ramen en deuren in het segment van de lage-energie- en 
passiefwoningen. Zijn extra lage U-waarde (vanaf 0,79 W/

m²K) heeft het raam- en deursysteem te danken aan de be-
proefde ABS-isolatietechnologie en zijn perfect wind- en 
waterdichte dichtingen. De U-waarde geeft het warmte-
verlies aan tussen de buitenlucht en de binnenlucht. Hoe 
kleiner de U-waarde, hoe beter een constructieonderdeel 
isoleert. 
Olympia HI is zeer onderhoudsvriendelijk, perfect recy-
cleerbaar en prima geschikt voor energiearme en duur-
zame constructies in combinatie met grote glasopper-
vlakken met driedubbele beglazing. Dankzij de grotere 
lichtinval – een gevolg van de slankheid van de alumi-
nium profielen – kan tijdens de winter de zonnewarmte 
optimaal worden benut, waardoor de verwarmingskosten 
verminderen.  

Allura+81®

Ook Allura+81® behaalt uitstekende isolatiewaarden 
(U-waarde <1,35 W/m²K). De aluminium profielen onder-
scheiden zich door hun elegante look, terwijl de labyrint-
isolatietechniek ervoor zorgt dat alle opgewekte warmte 
in huis blijft. Bij deze slimme techniek wordt de isolatie-
zone van de profielen door middel van een kunststof strip 
opgesplitst in een labyrint, met tal van kleine isolatieka-
mertjes die stilstaande lucht bevatten. Stilstaande lucht 
is een uitstekende isolator. Hoe meer kamers een profiel 
heeft, hoe hoger de isolatiewaarde. Een stevige midden-
dichting in epdm staat borg voor een perfecte afdichting 
tegen water en wind.    
Allura+81® is gemaakt van hoogwaardig geëxtrudeerd 
aluminum en heeft een hogere wanddikte dan wat stan-
daard in de markt aangeboden wordt. Hierdoor is het 
systeem gegarandeerd zeer stevig en stootvast, en is het 
is - mede door de extra verstevigingshoeken in zowel bin-
nen- als buitenkamer -  uiterst geschikt voor grote raam- 
en glasconstructies. De topkwaliteit garandeert een sy-
steemgarantie van 15 jaar.  

Winsol staat op Batibouw op stand 4-112.

E d ïld ?
H chjk  v l bl 
Nljk l j  d ïld  Gd l,  
dd j b  j kk, d d bl-
jk Dk d k d  v j chjk R  d 
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kl v h l  d b v h kd d-
    bj  d  v j 

   RAMEN &          
   DEUREN

Kijk snel op WWW.WINSOL.BE 
voor een overzicht van alle Winsol 

showrooms en dealers.

     
 ROLLUIKEN                   POORTEN    ZONWERING

PVC of ALUMINIUM 
ramen en deuren? 

Winsol, uw oplossing 
voor superisolerend, 

laag energie of 
passief schrijnwerk.
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Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Wienerberger
TEL. 056 24 96 38 - FAX. 056 20 47 60
www.wienerberger.be

Wienerberger

Lang leve keramische materialen
Of je nu nieuw bouwt of renoveert, buitenmuren, binnenmuren, pan-
nen en klinkers die van klei zijn gemaakt, zijn altijd een uitstekende 
keuze. Ze zijn brandveilig en vormvast, ze hebben goede isole-
rende eigenschappen en een hoge sterkte, en ze zijn gecertifi ceerd 
duurzaam. Met keramische bouwmaterialen kies je voor groen pro-
duceren, bouwen en wonen. En dus ook voor onze toekomst.       

Brandveilig
Keramische materialen zijn volkomen onbrandbaar. Na een 
brand blijven ze hun dragende functie behouden. 

Geen scheuren of barsten  
Heel wat bouwmaterialen zetten uit of krimpen onder invloed 
van de temperatuur of luchtvochtigheid. Hierdoor kunnen 
scheuren of barsten ontstaan. Gebakken klei heeft dit probleem 
niet. 

 Tot 6 bouwlagen  
Keramische binnenmuurstenen zijn niet alleen bijzonder vorm-
vast, ze hebben ook een hoge druksterkte. Zo kunnen apparte-
mentsgebouwen tot 6 bouwlagen hoog worden gebouwd.  

Milieuvriendelijk met certifi caat 
Keramische producten hebben een lange levensduur, worden 

op een milieuvriendelijke manier en met natuurlijke grondstof-
fen overwegend in eigen land vervaardigd en zijn achteraf ge-
makkelijk recycleerbaar. 
Wienerberger speelt al jarenlang een actieve rol in  het ontwik-
kelen van producten en productiemethodes die de omgeving 
niet nodeloos belasten. De klei – een grondstof die in onze 
Belgische bodem overvloedig aanwezig is - wordt in eigen land 
ontgonnen en verwerkt, wat zorgt voor een kleine ecologische 
voetafdruk. Dat de keramische binnenmuursteen Porotherm 
een prima milieuvriendelijke keuze is, wordt bevestigd door de 
ecolabels natureplus, DUBOkeur en C2C (cradle to cradle). 

Gemaakt voor ons klimaat 
Geen enkel bouwmateriaal is beter bestand tegen ons vochtig 
klimaat. Keramische bouwmaterialen rotten niet. Ze garanderen 
een sterke en degelijke woning en een gezond binnenklimaat. 

Betaalbaar 
Keramische producten voor de binnenmuren, gevels, dakafwer-

king en bestrating hebben een levensduur van 150 jaar. Boven-
dien is de verwerking ervan bij alle aannemers ingeburgerd. Ook 
dat komt de betaalbaarheid ten goede.

Minder verwarmingskosten 
Muren in baksteen nemen overdag de warmte  op en geven die 
‘s nachts geleidelijk weer af. Zo geniet je winter en zomer van 
een prima thermisch comfort en bespaar je op de verwarmings-
kosten.  

Akoestisch comfort 
Scheidingsmuren bestaande uit 2 lagen baksteen met daartus-
sen een soepele isolatie maken dat er weinig of geen storend ge-
luid naar binnen of buiten gaat. 

Onderhoudsvrij 
Bakstenen gevels worden mooier met de jaren. Na verloop van 
tijd krijgen ze een patina waaronder de oorspronkelijke kleur 
intact blijft. 

Luchtdicht zonder meerkosten 
De muren van massief-passiefhuizen zijn perfect luchtdicht 
zonder dat daarvoor meerkosten moeten worden gemaakt. Een 
klassieke afwerking met pleister volstaat. 

 Grote architecturale vrijheid
Keramische stenen en pannen laten alle mogelijke ontwerpen 
toe. Bovendien kan de indeling vlot worden aangepast, zowel 
tijdens het bouwproces als in de loop van de levensduur van je 
woning. 

Ontvang op Batibouw uw geschenkbon
voor onze Terca en Desimpel gevelstenen
en Koramic dakpannen.
+ maak kans op uw gratis Eco-brick gevel.
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Winsol

Enera®+  
Het neusje van de zalm waarmee Winsol op Batibouw 
2014 uitpakt is Enera+. De naam zegt het zelf: een com-
binatie van ‘energie’ en ‘era’ - Latijn voor nieuw tijdperk 
- met een extra plus. Dit baanbrekende profiel kondigt 
een nieuw tijdperk aan op het vlak van energiebesparend 
schrijnwerk. 
Enera+ is een pvc-profiel met 5 kamers en Thermacore-
technologie. Bij pvc worden vooral stalen of glasvezel 
versterkingen aangebracht. Deze verminderen de isola-
tiewaarde en maken het raam ook minder stevig, vooral 
in de hoeken, want de versterkingen kunnen niet wor-
den meegelast. Met de Thermacore-technologie kan dit 
wél. Thermacore heeft ook een lagere uitzettingscoëffi-
ciënt, waardoor de pvc-ramen minder gevoelig zijn voor 
weersomstandigheden en dus minder uitzetten en krim-
pen. Bovendien is het 100 procent recycleerbaar en dus 
milieuvriendelijk. Enera+ levert de beste thermische en 
akoestische prestatie per kilo profiel en per mm inbouw-
diepte van alle pvc-profielen die er vandaag op de markt 
zijn. In combinatie met dubbele beglazing haalt Enera+ 
een gemiddelde U-waarde van 0,8 W/m²K en is het uiter-
mate geschikt voor de nieuwe E60-normering. In com-
binatie met een performante beglazing behaalt Enera+² 
zelfs U-waardes van 0,65 W/m²K, en is het uitstekende 
oplossing voor passieve huizen en energieneutrale wo-
ningen. Zijn inbouwdiepte van 70 mm maakt Enera+ 
eveneens geschikt voor renovatie en smalle ramen. 
Ook uniek aan dit concept is de extra middendichting. Die 
werkt inbraakvertragend en betekent een extra afsluiting 
tegen koude, wind en water. Ontdek ook het standaard su-
perisolerende raam- en deursysteem van Winsol ‘Central 
plus 70’.

Olympia HI
Olympia HI is hét antwoord op de vraag naar aluminium 
ramen en deuren in het segment van de lage-energie- en 
passiefwoningen. Zijn extra lage U-waarde (vanaf 0,79 W/

m²K) heeft het raam- en deursysteem te danken aan de be-
proefde ABS-isolatietechnologie en zijn perfect wind- en 
waterdichte dichtingen. De U-waarde geeft het warmte-
verlies aan tussen de buitenlucht en de binnenlucht. Hoe 
kleiner de U-waarde, hoe beter een constructieonderdeel 
isoleert. 
Olympia HI is zeer onderhoudsvriendelijk, perfect recy-
cleerbaar en prima geschikt voor energiearme en duur-
zame constructies in combinatie met grote glasopper-
vlakken met driedubbele beglazing. Dankzij de grotere 
lichtinval – een gevolg van de slankheid van de alumi-
nium profielen – kan tijdens de winter de zonnewarmte 
optimaal worden benut, waardoor de verwarmingskosten 
verminderen.  

Allura+81®

Ook Allura+81® behaalt uitstekende isolatiewaarden 
(U-waarde <1,35 W/m²K). De aluminium profielen onder-
scheiden zich door hun elegante look, terwijl de labyrint-
isolatietechniek ervoor zorgt dat alle opgewekte warmte 
in huis blijft. Bij deze slimme techniek wordt de isolatie-
zone van de profielen door middel van een kunststof strip 
opgesplitst in een labyrint, met tal van kleine isolatieka-
mertjes die stilstaande lucht bevatten. Stilstaande lucht 
is een uitstekende isolator. Hoe meer kamers een profiel 
heeft, hoe hoger de isolatiewaarde. Een stevige midden-
dichting in epdm staat borg voor een perfecte afdichting 
tegen water en wind.    
Allura+81® is gemaakt van hoogwaardig geëxtrudeerd 
aluminum en heeft een hogere wanddikte dan wat stan-
daard in de markt aangeboden wordt. Hierdoor is het 
systeem gegarandeerd zeer stevig en stootvast, en is het 
is - mede door de extra verstevigingshoeken in zowel bin-
nen- als buitenkamer -  uiterst geschikt voor grote raam- 
en glasconstructies. De topkwaliteit garandeert een sy-
steemgarantie van 15 jaar.  

Winsol staat op Batibouw op stand 4-112.
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   RAMEN &          
   DEUREN

Kijk snel op WWW.WINSOL.BE 
voor een overzicht van alle Winsol 

showrooms en dealers.

     
 ROLLUIKEN                   POORTEN    ZONWERING

PVC of ALUMINIUM 
ramen en deuren? 

Winsol, uw oplossing 
voor superisolerend, 

laag energie of 
passief schrijnwerk.
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GRATIS deze brochures bij u thuis!

U kan de bon 
ook invullen op 

www.nieuwsblad.be/wonen

Waarom�kiezen�voor�mazout?
Kiezen voor stookolieverwarming  biedt tal van voorde-

len. Verwarmen met mazout is niet alleen een kwestie van 

zuinig verwarmen. Deze toekomstgerichte energiebron 

biedt u bovendien comfort, 

veiligheid, autonomie en 

dit met respect voor het mi-

lieu. Daarom zit je goed bij  

Mazout.

Waarom�bouwen�met�
keramische�materialen?�

Bouwen met Wienerberger 

sluit aan op de Belgische 

bouwtraditie en is een duur-

zame en economische keuze. 

U leest er alles over in deze 

nieuwe brochure van Wiener-

berger. Vraag hier uw gratis 

exemplaar aan.

WAAROM BOUWEN MET KERAMISCHE MATERIALEN?L A N G E R E  L E V E N S D U U R ,  É C H T  D U U R Z A A M         W W W . W I E N E R B E R G E R . B E

W W W . W I E N E R B E R G E R . B E

Binnenmuurstenen, gevelstenen, dakpannen en kleiklinkers zĳ n de beste producten om duurzame woningen te bouwen.

BOUWEN 
VOOR 
GENERATIES

INNOVATIEF 
BOUWEN, 
MAXIMAAL 
RENDEMENT
Het POROTHERM Lĳ m-systeem is een vooruit-strevende bouwtechniek. Dat resulteert in een maximaal bouwrendement. 

Klei is een natuurlĳ ke grondstof van eigen bodem. Door lokale ontginning en minimaal transport komt er minder CO2 in de atmosfeer terecht.

TOT 6 
BOUWLAGEN 

LEES MEER >

Keramische materialen zĳ n erg stabiel en hebben een hoge druksterkte. Zo kunnen zelfs appartements-gebouwen gebouwd worden tot 6 bouwlagen hoog.

GRONDSTOF
VAN EIGEN

BODEM

Keramische 
materialen gaan 

makkelĳ k 
150 jaar mee150

Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Vraag dan zeker 

het Dovy magazine aan en laat je inspireren. Je vindt er al-

lerhande tips voor het indelen van 

je keuken en voor meer ergonomie 

in de keuken, maar je ontdekt er 

ook enkele inspirerende renovatie-

projecten.

Belgische kwalitatieve 
keukens op maat, aan 
een heel scherpe prijs

Dovy heeft 
het volledig 
productie-

proces in eigen 
beheer

Dovy staat 
voor absolute 
topkwaliteit

magazine

Energiezuinig�en�milieuvriendelijk�verwarmen.�
Ontdek het uitgebreid gamma van oplossingen dat de 

Duitse fabrikant Vaillant aanbiedt. 

Wenst u alles te weten over onze 

condensatieketels op gas en stook-

olie, de zonne-energiesystemen 

en warmtepompen? Vraag onze 

magazine aan met de onderstaan-

de bon of surf naar www.vaillant.

be/documentatie

Winsol, 130 jaar Belgische topkwaliteit.  Uw specia-
list in zonwering, schrijnwerk, rolluiken, poorten en 
raamdecoratie.
Alle producten zijn bovendien 100% Bel-

gisch maatwerk. Vraag het gratis 'Winsol 

Inspireert' magazine aan via onderstaan-

de bon of surf naar www.winsol.be. Word 

jij de winnaar van een duo vip arrange-

ment voor Club Brugge of een andere 

leuke prijs?

Surf snel naar www.facebook.com/win-

sol.be,'like' onze pagina en plaats een 

kort bericht op onze pagina. Succes!

Ik wens van volgende bedrijven 
gRaTiS en VRijBlijVeND informatie te ontvangen

  INFORmAzOUT   VAILLANT   DOVY   WIENERBERGER
 WINSOL Ramen en deuren   WINSOL zonwering en rolluiken
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Gemeente:�.............................................................................................................�Tel.:�...................................................................

Bouwstart:�������2014������ �2015���������later����������
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