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Unilin, het bedrijf achter de bekende vloermerken Quick-Step en 
Pergo, opent binnenkort  de deuren van de ‘Academy for excellence 
in flooring’, een uniek expertisecentrum waarin het installateurs zelf 
zal opleiden. Met deze Academy wil Unilin naast de kwaliteit van zijn 
laminaat, parket en vinyl ook de kwaliteit van de plaatsing van zijn 
vloeren kunnen garanderen. De trainingen zijn bestemd voor ervaren 
installateurs met minimum twee jaar ervaring, en voor wie nog wei-
nig of geen ervaring heeft. Ook particulieren die in hun woning een 
Quick-Stepvloer willen leggen, kunnen hier dus een opleiding volgen. 
Tijdens de trainingen worden de kennis en vaardigheden bij de 
voorbereiding, de installatie en de afwerking van Quick-Step lami-
naat-, parket- en vinylvloeren aangescherpt. Daarvoor zijn er in het 
trainingscenter zes installatieboxen voorzien. Er zijn ook terreinen 
waarop wordt geleerd hoe de ondergrond voor te bereiden en te egali-
seren. Na het slagen voor een test mogen de installateurs zich ‘Master 
Installer’ noemen. Wie zijn Quick-Stepvloer door zo’n intensief ge-
trainde plaatser laat installeren, krijgt twee jaar installatiegarantie. 
De nieuwe Academy op de productiesite in Wielsbeke treedt hiermee 
in de voetsporen van de Quick-Step Academy in Engeland.  Sinds de 
opening in 2012 zijn daar al een 200-tal installateurs afgestudeerd. 
De eerste cursussen zijn gepland voor september. Inschrijven kan 
vanaf juni. 

www.quick-step-academy.be

Voor de zestiende keer op rij zetten architecten, interieurarchitecten en 
bouwheren hun deuren open voor al wie wil verbouwen. Dit jaar kunnen 
op zondagnamiddag 25 mei tussen 13 en 18 uur 105 renovaties worden 
bezocht, gaande van gerenoveerde rijwoningen en appartementen in stede-
lijke omgevingen, alleenstaande woningen en villa’s buiten de stadskern tot 
fabrieksgebouwen die zijn omgebouwd tot lofts. 
Op ieder project geven de bouwheer en zijn architect een woordje uitleg over 
hoe zij de renovatie hebben aangepakt, hoe de samenwerking is verlopen, 

welke technieken zijn toegepast … 
Het bezoek aan de deelnemende renovaties is gratis. Wel moet je je vooraf 
registreren op www.devlaamserenovatiedag.be onder de rubriek 'Registreer 
je als bezoeker'. Daarna krijg je de adressen van de renovaties die je zonder 
afspraak kan bekijken. Bepaalde projecten zijn alleen te bezoeken na een 
bevestigde afspraak. Van deze renovaties krijg je het adres pas bij het maken 
van je individuele afspraak. 

Trainingscenter voor plaatsing Quick-Stepvloeren 

Kort nieuws

De Vlaamse Renovatiedag

Informazout

Je mazout betalen bij levering of via 
een maandelijks bedrag? Dat kan ! 

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

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

Wie met mazout verwarmt, kent de (liter)prijs op voor-
hand. Zo loop je geen risico op onaangename verrassin-
gen achteraf. 
Bovendien kan je je mazoutfactuur op verschillende 
manieren  betalen:  
• contant bij levering: je betaalt je leverancier op het 

moment dat hij de mazout bij je komt leveren. 
• via een kredietinstelling: je gaat, al dan niet in over-

leg met je mazoutleverancier, een krediet aan bij een 
fi nanciële instelling.

• maandelijks gespreid: op basis van je geschat jaarlijks 
verbruik wordt je maandelijkse bijdrage berekend. Ie-
dere bijdrage heeft dus betrekking op een twaalfde 
van het totaal geraamde jaarverbruik.   

Gespreid op maat van 
je verbruik
De derde betalingsformule, waarbij je je factuur in 
maandelijkse schijven betaalt, helpt je je verwarmings-
budget spreiden op een duidelijke en evenwichtige ma-
nier. Je betaalt een voorschot en de andere betalingen 
worden verdeeld over 12 maanden. Deze betalingswijze 
brengt geen kosten of intresten met zich mee en is bo-
vendien heel eenvoudig: 
• Contacteer je mazoutleverancier en vraag of hij de 

betalingsmogelijkheid ‘maandelijks gespreid betalen’ 
aanbiedt. Hij zal een budgettair plan uitwerken op 
basis van een raming van je jaarlijks mazoutverbruik, 
en een maandelijks bedrag vastleggen. Dit bedrag 
vermeldt hij in een getekende overeenkomst.   

• De eerste levering bevat minimum 1.000 liter, maar 
uiteraard kan je meer bestellen.

• Bij de eerste levering wordt er minstens 50% contant 
betaald. 

 Dit kan je op twee manieren:  
• Indien je bij de ondertekening van het contract nog 

geen voorafbetalingen hebt gedaan, betaal je het 
verschuldigde bedrag contact.

• Wanneer je al een aantal maandelijkse bedragen 
hebt betaald waarvan de som deze 50% over-
schrijdt, dan hoef je niets extra te betalen. 

• Bij volgende leveringen binnen het kader van het jaar-
lijks geschat mazoutverbruik hoef je geen enkele euro 
direct te betalen. De regel dat je minstens 50% onmid-
dellijk betaalt, is immers enkel van toepassing op de 
eerste levering.

• Vervolgens betaal je elke maand een vast bedrag dat 
overeenkomt met 1/12de van je geschat  jaarlijks ver-
bruik. 

• Na 1 jaar volgt er, net zoals voor je elektriciteitsfac-
tuur, een verrekening op basis van je effectief ver-
bruik.

Vraag ernaar bij je 
mazoutleverancier
Meer informatie over het maandelijks gespreid beta-
len van je mazoutfactuur vind je op www.informazout.
be, of krijg je van je vertrouwde leverancier. Op de site  
staan niet alleen rekenvoorbeelden waarvan er beslist 
één nauw aansluit bij je gezinssituatie. Je kan ook via 
een handige rekenmodule een simulatie maken op jouw 
maat.  

Stookolie biedt je veel vrijheid. Je kan zelf beslissen wanneer en 
hoeveel je bestelt, en dat tegen een prijs die je op voorhand kent. 
Zo kan je je wapenen tegen mogelijke prijspieken. Bovendien 
kan je je stookolie op verschillende manieren betalen: contant bij 
levering, via afbetaling of gespreid over 12 maanden. Vraag je 
leverancier welke van deze betalingsmodaliteiten hij aanbiedt.         Nog een slim idee : 

de Warmtecheques
Hoe hoger het rendement van een ketel, hoe hoger 
de besparing op  termijn. Investeren in een nieu-
we, hoogrenderende verwarmingsinstallatie kost 
echter geld. 
Om de investeringskost te verminderen, pakken 
heel wat fabrikanten en invoerders van stookolie-
ketels met een Optimaz- of een Optimaz-elitelabel 
dit jaar uit met een ‘cashback’-actie in vorm van 
Warmtecheques. 
Welke fabrikanten/invoerders dat zijn, en met 
welke aanbiedingen, vind je op warmtecheque.be. 

De actie loopt nog tot 31 mei 2014.

VOOR NA

© luC roymanS Architecten: Acht en half architectuur



4 BOUWEN & ReNOVeReN    PUBLIREPORTAGE Vrijdag 2 mei 2014 BOUWEN & ReNOVeReN   5

De Wellness Wand verenigt niet alleen de weldaden 
van een centrale inloopdouche, rechts daarvan een 

sauna en links een stoombad. Het totaalconcept stapt 
ook af van de traditionele houten wanden van stoom-

bad en sauna, en vervangt ze door verlichte glasplaten 
met geprinte foto’s van vrouwen in sensuele poses. 

Voor de achterste glaswanden kan je ook andere foto’s 
kiezen. Voor de buitenafwerking en de achterwand 

werd gekozen voor Corian. Wil je toch eerder een 
natuurlook, dan kan de achterwand worden afgewerkt 

met verweerd hout dat ecologisch werd gekapt in 
Afrika, Canada en Scandinavië. 

www.vsbwellness.be

Eerst waren er de bedieningsplaten met knoppen, dan de 
elektronische platen met automatische spoeling. En nu 
is er de gepatenteerde Sigma70: een plaat zonder knop-
pen of toetsen die je alleen lichtjes moet aanraken om het 
toilet door te spoelen. Het systeem is een vondst van de 
Geberit-ingenieurs en is even eenvoudig als ingenieus. 
Wanneer je de bedieningsplaat aanraakt, vertrekt een 
pneumatische puls naar het spoelsysteem, en die puls 
maakt gebruik van de druk van het water in de leidingen 
om de energie te vertienvoudigen. Het is dus de druk van 
het water in de leidingen die de energie levert om het 
spoelmechanisme in werking te stellen. 
Naast haar unieke techniek munt de Sigma70 ook uit door 
haar unieke vormgeving. Ze is amper 4 mm dik, wordt on-
zichtbaar bevestigd en lijkt wel boven het toilet te zweven.

www.geberit.be

Luxe in de 
overtreffende trap 

Hansgrohe lanceerde vorig jaar al zijn eerste thermostaat die gemonteerd 
wordt tot tegen de muur, zodat die kan dienen als tablet voor flesjes 

shampoo en douchegel. Nieuw zijn de Select-knoppen op deze thermos-
taat. Wanneer ze niet in werking zijn, steken ze lichtjes vooruit, zodat 

je ze goed voelt, wat handig is wanneer je ouder wordt en minder goed 
ziet. Als je op de knoppen duwt, springen ze verder vooruit, zodat ze bij 
het douchen mee worden afgespoeld en er zich geen zeepresten rond de 

randjes kunnen ophopen. 
De thermostaat zelf is volledig luchtdicht, zodat hij bij aanraking maar 

lichtjes warm aanvoelt. Bovenop bevindt zich een veiligheidsglas dat 
gemakkelijk schoon te maken is. 

De ShowerTablet is beschikbaar voor zowel het bad als de douche. 

  www.hansgrohe.be

Handig voor elke leeftijd 

Unieke techniek 
en vorm 

Nieuw voor badkamer

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

Met medewerking van Winsol 
051 33 18 11
info@winsol.be – www.winsol.be

Winsol

Vanuit de ervaring met de extrusie van pvc voor rolluikla-
mellen - Winsol is hiermee al gestart eind de jaren ’50 - 
ontstond eind jaren ’70 het idee om ook een eigen pvc-
raamsysteem te ontwikkelen. “Zo hadden we vanaf 1980 
een eigen revolutionair raamsysteem dat in tegenstelling 
tot bijna alle andere systemen niet beschikte over twee 
kamers, maar wel over drie: een ontwateringskamer, een 
afgesloten versterkingskamer en bijkomende isolatieka-
mer. Dit systeem was reeds voorzien van een centrale mid-
dendichting en een aanslagdichting uit epdm. Dit zorgde 
in die tijd voor een zelden geziene isolatie en dichtheid. 
De vormgeving was strak en tijdloos en wordt momenteel 
door collega’s nog altijd aangeboden.” 

Alsmaar meer kleuren 
In 1982 startte Winsol met coëxtrusie. Hierbij  wordt een 
wit basismateriaal samen met een toplaag van 1 mm 
kleurmateriaal  door een matrijs geperst. Zo kon ook een 
bruine of een lichtgrijze buitenkleur aangeboden worden. 
Eveneens in  ’82 begon het bedrijf de raamprofi elen in ei-
gen huis te bekleven met houtnerffolies in drie kleuren. 
Door de jaren heen werden steeds meer kleurfolies aan 
het gamma toegevoegd. Om  aan quasi alle kleurbehoef-
ten te kunnen voldoen, is Winsol in ’96 daarenboven afge-
werkte raamkaders in eigen lakcabines beginnen lakken.  

Alsmaar solider 
In 2005 werd gestart met de ontwikkeling van een nieuw 

70 mm-systeem met 5 kamers en altijd 3 dichtingen. De 
meeste concurrerende systemen hebben slechts 2 dichtin-
gen. Dit C70+ is ook voorzien van een centrale midden-
brug die de inbraakveiligheid aanzienlijk verhoogt.  Om 
windlasten en temperatuurschommelingen te kunnen 
trotseren wordt in de centrale kamer nog een verzinkte, 
stalen versterking geschroefd en worden de dichtingen 
uitgevoerd in een soepel, verouderingsbestendig tpe 
(thermoplastisch polymeer). 

Alsmaar beter isolerend 
Anno 2014 introduceert Winsol opnieuw een revolutio-
nair raamsysteem met slechts 70 mm kaderinbouwdiep-
te: ENERA+ . Dit is ontwikkeld voor quasi alle gebouwen, 
gaande van renovaties met dubbele beglazing waarin 
grotere inbouwdiepte dan 70 mm moeilijk of onmogelijk 
is, tot laag-energie- of passiefbouwwoningen waarin drie-
dubbele beglazing de norm is. 
Jean-Pierre Denys: “Speciaal aan het nieuwe systeem is 
dat de stalen versterking kan worden weggelaten dankzij 
coëxtrusie van ‘therma-core’ samen met pvc-basismateri-
aal. Deze techniek is door onze extrudeur gepatenteerd. 
Dankzij deze  technologie halen de 70 mm-profi elen de-
zelfde sterkte en isolatie als met staal versterkte profi elen 
van 90 mm. Dat is uniek. ENERA+ heeft de beste perfor-
mantie per mm inbouwdiepte die er op de markt verkrijg-
baar is.”    

Pvc-schrijnwerk 
van toen tot nu 
Het pvc-schrijnwerk van nu gelijkt in niets meer op dat van een halve 
eeuw geleden. “Winsol heeft in die evolutie een pioniersrol vervuld”, 
vertelt Jean-Pierre Denys, technisch directeur Winsol. “Hierdoor zijn 
pvc-profi elen niet alleen verkrijgbaar in steeds meer kleuren, ze zijn 
ook steviger geworden en ze isoleren vooral steeds beter.”     

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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Vaillant

Gebruiksvriendelijk, ecologisch, 
kwalitatief en betaalbaar 

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

Met medewerking van Vaillant 
TEL. 02 334 93 00
www.vaillant.be

Bram is business-analist bij Wolters Kluwer, Bieke geeft 
les aan blinden en slechtzienden in Spermalie in Brugge. 
Voor de keuze van het verwarmingssysteem voor hun 
nieuwbouw zijn ze niet over één nacht ijs gegaan. “We wil-
den niet alleen altijd voldoende warm water hebben om te 
kunnen douchen of een bad te nemen.”, vertellen ze. “We 
wilden het bovenal altijd en overal lekker warm hebben, 
wat gezien de ‘vide’ in ons huis niet zo vanzelfsprekend 
is.”
Installateur Bart Timmerman uit Oudenburg adviseerde 
het koppel de ecoTEC exclusiv VC 206 als verwarmings-
ketel en de auroSTEP plus 250 zonneboiler. “Deze instal-
latie neemt niet veel plaats in en is bovendien kwalitatief, 
betaalbaar en ecologisch. Vorige zomer is de zonneboiler 
erin geslaagd de volledige warmwaterproductie voor zijn 
rekening te rekenen. Ook de vloerverwarming zorgt voor 
een uitstekend rendement en kan eventueel worden uit-
gebreid met een tweede verwarmingskring. De sturing is 
weersafhankelijk, waardoor de binnentemperatuur auto-
matisch wordt aangepast en je zeker weet dat je kunt ge-
nieten van het laagste verbruik.”         

Condensatiegaswandketel 
Een condensatieketel kan in een goed geïsoleerde woning 
tot dertig procent energie besparen. Zo’n ketel recupereert 
de warmte uit de verbrandingsgassen die bij een klassieke 
ketel via de schoorsteen verloren gaat. De extra warmte 
zorgt voor een hoger rendement van de ketel. 
“Ook het gebruikscomfort is hoog”, vertelt Bram. “De in-
stelbare programma’s zijn heel gemakkelijk te bedienen. 
Per dag kun je vooraf instellen tussen welke uren en tot 
welke temperatuur je woning verwarmd moet worden. En 
je kunt makkelijk bijregelen als je bijvoorbeeld ’s avonds 
laat bezoek hebt. “

Vloerverwarming 
Dankzij de combinatie van de condensatieketel met vloer-
verwarming is het energieverbruik nog zuiniger. De tem-
peratuur van het water dat door de buizen in de vloer 
stroomt ligt immers veel lager dan het water dat door een 
klassieke radiator stroomt: maximaal 45 °C in plaats van 
de gebruikelijke 70 °C. Bovendien verspreidt vloerverwar-
ming een behaaglijke stralingswarmte die niet meteen op-

stijgt, zoals bij radiatoren het geval is. Zeker voor huizen 
met een ‘vide’ is dat een belangrijk voordeel. 

Zonneboiler 
auroSTEP plus – een eenvoudig, compleet en betaalbaar 
systeem van thermische zonnepanelen, zonneboiler en 
regeling – zorgt ervoor dat Bieke, Bram en dochtertje Ju-
liette altijd voldoende warm water hebben voor douche, 
bad, wastafels en keuken. Twee zonnecollectoren met een 
bruto-oppervlakte van 5,02 m² en een zonneboiler van 
250 liter halen het maximum uit de gratis energie van de 
zon om het water voor douche, bad, wastafels en keuken 
op de gewenste temperatuur te brengen. 

In het appartement waarin ze vroeger woonden hadden Bram 
Tanghe en Bieke Becue hun verwarmingsinstallatie meer dan eens 
naar de verdoemenis gewenst.  Voor hun nieuwbouwwoning wil-
den ze dan ook geen enkel risico nemen. Ze kozen voor een com-
binatie van een condensatiegaswandketel en een zonneboiler van 
Vaillant.  “Nu hebben we een gebruiksvriendelijke, kwaliteitsvolle 
en betrouwbare installatie die ook ecologisch en  betaalbaar is”, 
zeggen ze. 

tips & tricks60

1 Een schroef indraaien gaat gemakkelij-
ker als je schroefdraad eerst over een droog 
stuk zeep wrijft.  

2 Een vastgeroeste schroef komt los als je 
er een beetje cola of kruipolie op druppelt. 
Laat een half uur inweken. Krijg je er nog 
geen beweging in, gun de olie of de cola dan 
wat meer tijd. 

3 Een doldraaiende schroef kun je vervan-
gen door een dikker exemplaar. Of wikkel er 
naaigaren om en zet de schroef zo terug.   

4 Je wilt twee stukken hout van verschil-
lende dikte aan elkaar nagelen? Nagel dan 
altijd van het dunste stuk in het dikkere. 

5 Een houtverbinding houdt ook beter 
als je de spijkers er zo inslaat dat ze schuin 
staan ten opzichte van elkaar en ook iets ver-
springen. 
  

6 Als je in een keramische tegel boort, 
schiet een boor gemakkelijk uit. Een trucje 
om dat te voorkomen: plak op de plaats waar 
het gat moet komen twee stroken doorzich-
tige kleefband, in de vorm van een kruis, en 
boor doorheen het plakband en de tegel.

7 Een spijker moet twee- tot driemaal zo 
lang zijn als de dikte van het hout dat je wilt 
vastzetten. Moet de verbinding extra stevig 
zijn? Gebruik dan langere spijkers en sla het 
uitstekende eind van de  spijker krom.    

8 Schroeven zijn verkrijgbaar met een 
kruiskop of met een rechte gleuf (‘sleufkop’). 
Die met een kruiskop geven de beste ‘grip’, 
zeker als je ze aandraait met een schroeven-
draaier op een boormachine.

9 Plak bij het boren in de muur een zelfkle-
vend blaadje van een memoblok onder het 
gat om het boorstof op te vangen. Je kunt de 
stofzuiger dan in de kast laten staan. 

10 Als je zeer veel nagels moet inslaan, 
is het meestal de moeite waard een spijker-
pistool te huren.

11 De spijker is zo klein dat je hem nau-
welijks kan vasthouden? Zet de top vast in 
een stukje karton, hamer tot de spij¬ker 
bijna hele¬maal in het hout zit en trek het 
stukje karton daarna weg. 

Had je graag een 
ander kleurtje op je 
muren? Wil je een 
paar extra schappen 
in de garage, een 
ander behang op 
de muur, of nieuwe 
tegeltjes in de bad-
kamer? Of moet een 
en ander wat worden 
opgeknapt? Voor 
wie zijn vingers voelt 
kriebelen: 60 tips & 
tricks.

12  Een plank die maar een paar millimeter te lang is, is moei¬lijk af te 
zagen. Neem een plank van dezelfde dikte en breedte en klem die met een 
lijmtang op de te lange plank. Duid met een potlood aan waar er gezaagd 
moet worden en zaag de twee planken in één keer door. 

13 Stijf schuurpapier kun je moeilijk vouwen, waardoor er op je werk-
stuk schuursporen te zien kunnen zijn. Haal het enkele malen, met de 
schuurlaag naar boven, over de rand van een tafel, en het wordt soepel.     

14 Blauwzwarte tandpunten betekenen dat ze verhard zijn. Handza-
gen met verharde tanden gaan tot vijf keer langer mee, maar ze zijn niet 
naslijpbaar.   

15 Scheur schuurpapier eerst in twee helften en plooi elke helft in drie. 
Zo gebruik je er niet meer van dan nodig.  

16 Begin met grof schuurpapier en ga geleidelijk over naar steeds fijner 
papier. Zo ver¬dwij¬nen de krassen van de vorige schuurbeurt.

17  Bewaar schuurpapier altijd op een droge plaats. Vocht doet de 
schurende deeltjes loskomen. 

Boren, spijkeren  en schroeven
Zagen en schuren



8 BOUWEN & ReNOVeReN          Vrijdag 2 mei 2014 BOUWEN & ReNOVeReN   9

51 Harde verfkwasten worden weer 
bruikbaar met aceton of afbijtmiddel, 
maar soms ook als je de haren een paar 
minuten in kokende azijn houdt. Was de 
kwast daarna uit met zeep en water.

52 Een kamer schilder je altijd van 
boven naar beneden. Je begint dus met 
het plafond. Vervolgens schilder je het 
schrijnwerk. Lakverf kan je nadien beter 
afplakken dan muurverf. 

53 Een  primer is een speciale soort 
grondverf die ervoor zorgt dat de eindla-
gen perfect hechten aan de ondergrond 
die je wil schilderen. Een grondlaag 
zorgt er ook voor dat je de afwerklaag 
mooi strak kunt aanbrengen,  zonder 
storende strepen. 
       

54 Een plafond schilder je door met 
de roller een soort W-beweging te ma-
ken. Daarna beschrijf je in omgekeerde 
richting een soort M en vul je het vlak 
uit, opnieuw zonder de roller van het 
plafond te nemen. Schilder zo telkens 
ongeveer een vierkante meter, en zorg 
ervoor dat twee naast elkaar liggende 
vlakken elkaar mooi overlappen. Een 
plafond schilderen gaat vlotter als je de 
verfroller op een bezemsteel steekt. Zo 

kan je veel verder en hoger reiken, zon-
der dat je een trapje  moet gebruiken.     

55 Onzichtbare overgangen op een 
muur krijg je door de verf met behulp van 
een roller eerst verticaal aan te brengen, 
in stroken van ongeveer 60 centimeter, 
ze in horizontale richting te verdelen en 
vervolgens weer van boven naar bene-
den te rollen. Op die manier schilder je 
stukken van ongeveer een vierkante me-
ter. Smeer de verf niet te dik uit en zorg 
ervoor dat twee naast elkaar liggende 
vlakken elkaar 5 tot 10 cm overlappen. 
Werk snel, zodat de vlakken aansluiten 
vooraleer de randen beginnen te drogen.  
Wacht minstens acht uren voor de vol-
gende laag.  

56 Vlakke deuren schilder je in ho-
rizontale vakken van ca. 30 cm breed. 
Begin in de rechterbovenhoek van de 
deur. Trek met een kwast twee verticale 
verfstrepen, waarvan één in het mid-
den van het vak. Verdeel de verf door de 
kwast horizontaal heen en weer te bewe-
gen. Strijk verticaal na, van onder naar 
boven. Schilder daarna het deurgedeelte 
links van dit vak, en overlap bij het glad-
strijken het aanpalende rechtse vak. 
Werk op deze manier verder naar onde-
ren: eerst de rechterkant, dan de linker.

57 Schilder je een vlakke deur met 
hoogglansverf, gebruik dan een kwast in 
plaats van een roller. Vooral een roller in 
mohair heeft de vervelende eigenschap 
tijdens het rollen statisch op te laden en 
stof aan te trekken.

58 Als je de twee kanten van een 
deur elk in een ander kleurtje steekt, 
dan geldt de volgende regel: gaat de 
deur naar binnen toe open, dan krijgt de 
smalle zijkant met de slotplaat de zelfde 
kleur als de kamer. Gaat hij naar buiten 
toe open, dan krijgt hij de kleur van de 
andere ruimte. 

59 Schilder een radiator nooit als 
hij nog warm is. De lak droogt dan te 
vlug, waardoor je onvoldoende tijd hebt 
om hem mooi uit te strijken. Wacht na 
het verven minstens 48 uur vooraleer je 
de radiator weer aanzet.

60 Een kwast mag je nooit verder 
dan een derde van de haarlengte in de 
verf dompelen. Anders zal bij het schil-
deren de verf over de steel gaan lopen. 
Overtollige verf verwijder je door de 
kwast tegen de binnenkant van het blik 
te strijken. 

42  Kozijnen of de zijkanten van ra-
men en deuren schilder je met een ronde 
kwast. Platte kwasten gebruik je voor 
dunne producten zoals beitsen en ver-
nissen. Voor grotere, effen oppervlakken 
bestaan er aangepaste rollen.

43 Een nieuwe verfkwast moet nog 
‘inslijten’. Gebruik hem in het begin voor 
het aanbrengen van een grondlaag. Wil 
je er toch mee aflakken, wrijf hem over 
grof schuurpapier. Zo vermijd je los bor-
stelhaar in je verfwerk.  

44 Zorg dat de kwast is afgestemd 
op het type verf. Voor een watergedragen 
lak ben je beter met een kwast met syn-
thetische haren dan met varkenshaar.

45 Draai zowel ronde als platte 
kwasten tijdens het verven af en toe eens 
rond. Zo slijten ze gelijkmatig. 

27  Tel er bij het opmeten altijd 10 cm 
bij (een marge van 5 cm bovenaan en onder-
aan). Muren en plafonds zijn immers nooit 
helemaal recht. Bij behangpapier met een 
verspringend patroon neem je een nog gro-
tere marge.  

28 Om behang gelijkmatig te laten in-
weken, sla je de ingesmeerde banen aan de 
bovenkant voor twee derde in, en aan de on-
derkant voor een derde. Vervolgens sla je ze 
dubbel. 

29 Trek voorgeweekte behangbanen 
altijd van onder naar boven van de muur af. 

30 Vinyl trek je altijd langs de wand 
naar omlaag. Als je het naar je toe trekt, dus 
van de wand af, zou de papieren rug kapot 
kunnen scheuren. De pluizige laag die op de 
muur achterblijft, mag je laten zitten.

31 Kleine luchtblazen in het behang 
verdwijnen als je ze doorprikt met een naald. 
Vervolgens spuit je met een injectiespuitje 
(te koop bij de apotheek) enkele druppels 
lijm achter het behang. Bet met een vod en 
strijk de blaas voorzichtig glad met een rolle-

tje. Werk van de buitenkant naar het midden 
toe. Eventuele lijmsporen verwijder je met 
een natte vod. 
  

32 Begin te behangen bij een raam, en 
werk met de klok mee tot aan een hoek of 
een deur. Naden vallen dan het minst op. 

33 Oud behang ruw je op met grof 
schuurpapier of een staalborstel, ofwel kerf 
je het in met een behangstripper. Met een 
grote spons of een blokwitter verzadig je het 
vervolgens met een oplossing van warm wa-
ter en afweekmiddel.

34 Waterafstotende behangsoorten zo-
als vinyl laten beter los als je er vooraleer ze 
te bevochtigen gaatjes inmaakt met een prik-
rol. Heb je geen prikrol, ruw het behang dan 
op met grof schuurpapier.  

35  Dunnere behangsoorten kun je ge-
makkelijker verwerken wanneer je de onder-
grond voorlijmt met sterk verdunde behan-
gerslijm. 

36 Moeten de banen in dezelfde richting 
worden geplakt, zet dan met een potlood een 
pijltje aan de achterzijde van het behang. Als 

er op het etiket ‘stotend plakken’ staat, dan 
moet elke baan in tegenovergestelde richting 
van de vorige baan worden geplakt.

37 Bij behang met een patroon staat 
op het etiket vermeld of het patroon op de-
zelfde hoogte moet worden geplakt (‘recht 
rapport’) of dat het moet aansluiten bij het 
midden van het patroon van de vorige baan 
(‘verzet rapport’).   

38 Een goedkoop behangafweekmid-
del? Een oplossing van afwasmiddel in wa-
ter. 

39 Plooien verwijder je op dezelfde ma-
nier als blazen. Snijd de vouw in de lengte 
in met een scheermesje of cutter. Spuit lijm 
onder de randen, duw aan, en verwijder de 
lijmresten met een vod.

40 Glasvezel moet je plakken met een 
speciale lijm. Anders dan bij gewoon behang 
lijm je niet het glasweefsel in, maar breng je 
de lijm met een rol aan op de muur. 

41 Glasweefsel wordt stotend geplakt, 
dus baan tegen baan, zonder overlapping 
van de vorige baan.  

46 Het ideale weertype voor buiten-
schilderwerk is droog, (niet te) warm en 
licht bewolkt.

47 Probeer tijdens de zomer in de 
schaduw te werken. 

48 De beste periode om een gevel te 
schilderen is van mei tot oktober. Bij een 
zonnig en droog voorjaar kan dit ook een 
maandje vroeger.
 

49  Zakkers? Als de verf nog nat is, 
kun je ze uitstrijken met de kwast. Verf 
die al aan het drogen is, laat je verder 
drogen. Schuur de plek daarna met fijn 
schuurpapier, veeg het schuurstof weg, 
en breng een dunne laag verf aan. 

50 Als insecten op de natte verf zijn 
gaan zitten, wacht dan tot de verf droog 
is en schuur de insecten weg met fijn 
schuurpapier. Werk de plek bij met een 
penseeltje.  

Buiten 
schilderen

Binnen schilderen
18 Begin alleen met klussen als je voldoende tijd hebt en goed bent uitge-
slapen. Door haast en/of vermoeidheid gebeuren er veel ongevallen. 

19 Gereedschap kun je tegen roest beschermen door een stuk krijt of 
houtskool of een paar mottenballen in de gereedschapskist te leggen. Ze ne-
men het vocht op dat roest kan veroorzaken.  

 20  Altijd je meetlint kwijt? Plak de achterkant ervan met contactlijm vast 
op de rand van je werktafel.

21 Je arm is net te kort om een plaat te kunnen dragen? Haak een hark 
onder de plaat. Of knoop de uiteinden van een voldoende lang, dik touw aan 
elkaar en leg de lus om de onderste hoeken van de plaat. Pak met je ene hand 
het touw vast, en houd met je andere hand de plaat in evenwicht.  

22 Tegellijm heeft een verwerkingstijd van maar ongeveer twintig minu-
ten. Meng dus niet meer lijm dan je in deze tijd kan verwerken.

23 Gebruik elektrisch gereedschap nooit op een vochtige plaats. 

24 Verlijm polystyreen tegels of platen nooit met contactlijm. Het oplos-
middel maakt er gaten in. 

25 Laat elektrisch gereedschap nooit onbeheerd draaiend achter. Ga pas 
weg als het volledig tot stilstand is gekomen en trek de stekker uit. 

26 Gebruik gereedschap nooit voor een ander doel dan waarvoor het is 
gemaakt, en gebruik het op de juiste manier. Houd het in goede conditie en 
kijk het vooraleer je het bezigt telkens zorgvuldig na. Werkt de aan-uitschake-
laar? Zit de kop van de hamer nog goed vast aan de steel? Heeft de handzaag 
nog al haar tanden? 

Varia

Behangen

© boSS PaintS

© boSS PaintS

Van mei tot oktober is de ideale periode om een gevel te schilderen.
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Kort nieuws

Volgens de nieuwste cijfers van Bouwunie, de unie voor de kmo-bedrijven en zelfstandige 
ondernemers uit de bouwsectoren, werden er vorig jaar in ons land 49.309 bouwvergunnin-
gen afgeleverd voor nieuwe woningen (eengezinswoningen en appartementen). Dat zijn er 5,3 
procent meer dan in 2012. De stijging is wel volledig te danken aan de appartementsbouw 
(+12,7% t.o.v. 2012). Het aantal afgeleverde vergunningen voor nieuwe eengezinswoningen 
daalde met 3 procent tot 21.296, het op een na laagste cijfer van de voorbije zestien jaar (ter 
info: het laagste dateert van 2011). 
In Vlaanderen werden er in 2013 6,5 procent meer vergunningen afgeleverd voor de bouw van 
nieuwe woningen (36.006 t.o.v. 33.808 in 2012). Ook hier is de stijging alleen te danken aan 
de appartementsbouw. Het aantal afgeleverde vergunningen voor eengezinswoningen daalde 
met 0,6 procent tot 15.126. 
Voor verbouwingen aan woningen is het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor het eerst 
sinds lange tijd gestegen, met 3,6 procent voor België en 3,5 procent voor Vlaanderen. 
Uit de bouwbarometer – de conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo-bouwbedrijven en 
zelfstandige ondernemers die  Bouwunie al sinds 1996 opmaakt – blijkt dat een derde van de 
Vlaamse bouwkmo’s nu minder werk heeft dan eind vorig jaar. 23 procent heeft meer opdrach-
ten. Volgens 42 procent van de bouwbedrijven zijn de prijzen die ze voor hun werk aanreke-
nen, nog eens gedaald. 41 procent verwacht dat de prijzen in de komende maanden nog zullen 
dalen. Er is weinig werk en de concurrentie verscherpt alleen maar. Volgens slechts 42 procent 
van de bedrijven zijn de huidige prijzen winstgevend. Vorig kwartaal was dat 46 procent, 
anderhalf jaar geleden was dat nog 53%, en vóór de crisis 58%). 5 procent zegt verlieslatend 
te zijn.
De bouwbarometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een 
vast,  representatief bouwbedrijvenpanel van 300 ondernemers. De recentste bouwbarometer 
werd afgenomen begin maart. In totaal hebben 235 ondernemers de bevraging voltooid.

Via de V-test van de VREG, de Vlaamse Regulator van 
de Elektriciteits- en Gasmarkt, kun je snel en eenvoudig 
berekenen welke leverancier van elektriciteit en aardgas 
het voordeligst is. De test vergelijkt het aanbod van alle 
leveranciers van elektriciteit en aardgas in Vlaanderen 
op maat van je behoeften en geeft een indicatie van de 
prijs die je bij de verschillende energieleveranciers zal 
moeten betalen.
Nu kun je via de V-test ook voor elk elektriciteits- en 
aardgasproduct een gedetailleerde samenstelling van 
de totale kostprijs per jaar opvragen. Klik daarvoor in 
de resultatentabel op ‘detail berekening”, en je krijgt 
van het aangeduide product de opsplitsing van de totale 
kostprijs in de diverse onderdelen: de energieprijs, de 
nettarieven en de heffingen. 

www.vreg.be 

Hoe bundel je in een doorgedreven verbouwing architectuur, wooncomfort, 
energie-efficiëntie en duurzaamheid tot een sluitend kwartet? Vanuit die 
vraag renoveert Wienerberger momenteel een verkommerd, honderd jaar 
oud huisje in Spiere.  Zopas werden de dak- en gevelwerken voltooid. Het 
dak werd geïsoleerd volgens de principes van een sarkingdak en afgewerkt 
met kleidakpannen. De gevels kregen een buitenisolatie die geschrankt is 
geplaatst achter een houten regelwerk en werden eveneens bekleed met 

blauw gesmoorde kleipannen. Zo lijken dak en gevel in elkaar over te lopen. 
Zodra de binnenafwerking klaar is, gaat een gedetailleerde monitoring van 
start. Daarbij zal worden gepeild naar de luchtdichtheid, de temperatuur, de 
relatieve luchtvochtigheid en het energieverbruik.

www.renovatieoplossingen.be/nl/blog/project-spiere

Bouw nieuwe eengezinswoningen 
zit in het slop 

Nieuw in de V-test 

Lage-energierenovatie in Spiere krijgt vorm

VOOR NA

Dovy keukens

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

Met medewerking van Dovy 
www.dovy.be - info@dovy.be

Meer opbergruimte
De nieuwe keukenkasten hebben extra veel opbergruimte, en 
al die ruimte kan ten volle worden benut. De nieuwe keuken-
kasten zijn 5 cm dieper dan de traditionele kasten. Zo ont-
staat er niet alleen meer opbergvolume in de kasten, maar 
ook bijkomende werkruimte op het werkblad. Het volume 
van de keukenkasten kan nog eens worden vergroot door ho-
gere kasten op een lagere sokkel te plaatsen. Kies je voor extra 
diepte en rechte hoeken, dan heb je ook binnenin je lades een 
zee aan opbergoplossingen. Bij Dovy zijn de lades altijd vol-
ledig uittrekbaar, zodat de inhoud gemakkelijk bereikbaar is. 
Lade-indelingen zorgen ervoor dat elke vierkante centimeter 
van de keukenladen bruikbaar is  en dat je de lade op een 
praktische en stijlvolle manier kan indelen en organiseren. Zo 
schep je orde en krijg je een perfect overzicht van de inhoud. 

Betere sluittechnieken
Alle scharnieren en ladegeleiders in een Dovy-keuken zijn 
regelbaar en verstelbaar. Het Blumotion- dempingssysteem 
zorgt ervoor dat de kastdeuren en lades vlot en geruisloos 
dicht gaan. 

Ecologisch geproduceerd 
Dovy produceert zijn keukens op een ecologische manier. In 
de natuursteenafdeling bijvoorbeeld gebeurt het koelen van 
de zaagmachines met hemelwater dat nadien gezuiverd en 
opnieuw gebruikt wordt. Het restafval van hout is minimaal 
en elk niet-gebruikt stuk gaat naar het reststukkenmagazijn. 
Papier, karton, metalen en plastiekfolie worden 100% gere-
cycleerd, en het  afval van graniet en composiet wordt herge-
bruikt bij wegenaanleg. 

Uitermate sterk en stevig 
De glanzende laminaat aan de binnenkant maakt keuken-
kasten van Dovy bijzonder onderhoudsvriendelijk, kras- en 
vochtbestendig. 
Stevige massieve latten aan de bovenkant en een al even 
sterke vochtbestendige sokkel verzekeren de stevigheid en 
duurzaamheid. De rugzijde van de kasten is 10 mm dik en zit 
vervat in een groefsysteem, zodat de keuken extra solide is. 
Dovy-kasten worden volledig op maat gemaakt. Er zijn dus 
veel afmetingen in de hoogte, breedte en diepte mogelijk. Zo 
is het ook mogelijk om de keukenkasten perfect af te stem-
men op jouw ergonomische vereisten. 
De spouw tussen de achterwand en de muur zorgt voor een 
isolerende luchtlaag, waardoor er luchtcirculatie mogelijk is 
en er geen contact is met een eventueel vochtige muur.
De afboording gebeurt in laminaat. Dit verkleurt niet en komt 
ook niet los. Een afboording met laminaat herken je aan het 
fi jne, donkere lijntje.

Persoonlijke en 
servicegerichte aanpak 
De kwaliteit van een Dovy-keuken uit zich niet enkel in de 
superioriteit van de gebruikte materialen. Klanten krijgen 
ook een 3D-tekening van hun droomkeuken en een opti-
male service en dienst-na-verkoop. Niet voor niets werd 
Dovy bekroond met de titel ‘Meest klantgerichte KMO’. Vanaf 
de verkoop tot de oplevering van je nieuwe keuken word je 
bijgestaan door de projectleider in de toonzaal – die ook de 
eerste afspraken maakt en de opmeting doet – en een dos-
sierbeheerder die de volledige plaatsing opvolgt. Zo kan je er 
zeker van zijn dat je nooit van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd.   

Dat de keuken is geëvolueerd van pure kookgelegenheid naar 
woonkamer, heeft ook een impact op de keukenkasten. Ze worden 
altijd maar effi ciënter, kwalitatiever, gemakkelijker in gebruik en on-
derhoudsvriendelijker. Het is dus zeker het overwegen waard om je 
keuken van 15 of 20 jaar oud te vervangen door een nieuw model.   

Wij makenúw 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 1/05/2014 tot en met 31/05/2014. Voorwaarden -> vraag er naar in één van onze toonzalen. Actie niet cumuleerbaar met andere acties

WIN
BBQ
een

van Boretti

gratis* vaatwas
twv € 1500,-

&
10% korting op
keukenelementen

inspiratiedagen
van donderdag 1 mei tot en met maandag 12 mei

Zondag 4 mei

Zaterdag 10 mei

Zondag 18 mei

telkens van 14u - 18u

koffIedegustatIe met dovy-Wafels

Tijd voor een nieuwe keuken

In het dossier Nieuwbouw van 25 april 2014 werd een 
verkeerde copyright geplaatst op pagina 3.  
De juiste fotovermelding is Houtambacht Vloeren.

RECHTZETTING
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Een geslaagde mix tussen 
Scandinavisch en vintage

Devi-Shri Vancoillie koestert een grenzeloze passie voor alles wat naar  
vintage ruikt. In haar ‘private shop’ Be-Angeled in Gent verkoopt ze de liefste 
retrokleedjes en de vrouwelijkste zelfgemaakte juwelen. Haar woonst, boven 
de winkel, toont hoe vintage toch heel modern kan zijn.

•  Schuim veel rommelmarkten en kringloopwinkels af, en 
zoek ook de kelder en zolder van ouders en grootouders 
af. Je weet nooit wat je allemaal zult tegenkomen.

•  Bij een renovatie loont het altijd de moeite om mooie 
originele elementen te bewaren. Zo krijgt je woning als 
vanzelf meer karakter. 

• Ook in budgetwinkels kun je vondsten doen, die je met 
wat creativiteit aan je eigen noden en wensen kun aan-
passen. 

www.be-angeled.com

TIpS VAN DEVI-SHRI

In haar boek Made with love geeft 
Devi-Shri Vancoillie tips om onder 
meer je garderobe, je interieur en je 
menu van een flinke snuif vintage 
te voorzien: uitgegeven bij Stichting 
Kunstboek, te koop in de boekhan-
del voor 24,95 euro.

‘De liefde voor vintage is er bij mij met de 
paplepel ingegoten’, steekt de enthousiaste 
Devi-Shri Vancoillie van wal. ‘Mijn ouders 
hadden er beiden een voorliefde voor. Mijn 
mama heeft een winkel met porseleinen 
poppen, oude beren en allerlei hebbe dingen. 
Mijn vader houdt vooral van de jaren '25. 
Het zijn allebei echte verzamelaars, dus ik 
ben altijd door vintage omringd. Vanaf mijn 
twaalf jaar was de interesse ook bij mij ge-
wekt en ging ik duchtig op zoek naar allerlei 
dingen van Coca Cola.’ Een aantal van haar 
mooiste stukken uit die periode hangt nu te 
pronken in haar keukentje. ‘Nu hou ik vooral 
van de vrouwelijkheid van de jaren '40 en 
' 50. Alles was zo mooi: grafisch werk was 
prachtig getekend, kledij was uitzonderlijk 
goed afgewerkt. Het is alsof wij dat tegen-
woordig niet meer kunnen.’
Devi-Shri groeide op in een zestiende-eeuws 
huis in Gent. ‘Ik was dan ook op zoek naar 
een huis met karakter. Ik heb even in een mo-
dern appartement gewoond, maar nu woon 
ik toch helemaal anders. Toen ik dit heren-
huis kwam bezoeken, was het onbewoon-
baar verklaard. En toch dacht ik meteen: 
“Ja, hier wil ik wonen”. Wat me overtuigde? 
De prachtige rozetten, de oude deuren met 

glasramen, de houten vloer, de sierlijke trap. 
Ik zag meteen het potentieel.’ Met hulp van 
een neef die aannemer is en die even gedre-
ven was als zijzelf maakte Devi-Shri het huis 
echt tot haar thuis. Na twee jaar kon ze ook 
het huis van haar buurvrouw kopen, zodat 
zowel haar zaak als haar woonst aanzienlijk 
konden worden uitgebreid. 

RESPECT VOOR HET 
ORIGINEEL
Een architect nam de creatieve vrouw niet 
onder de arm, omdat ze zelf heel goed wist 
wat ze wilde. ‘Ik ben bovendien geen twijfe-
laar, dat is wel gemakkelijk als je verbouwt. 
Mijn inspiratie haal ik vooral uit interieur-
tijdschriften. Ik spaar die dan ook allemaal, 
ze hebben een plekje in mijn toilet (lacht). En 
ik ben zelf creatief genoeg om leuke oplos-
singen te bedenken.’ Om de vintagesfeer in 
haar woning te behouden, heeft Devi-Shri 
zoveel mogelijk oorspronkelijke elemen-
ten bewaard en opgelapt. ‘Het huis dateert 
minstens van 1867, want ik heb tijdens de 
verbouwingen een krant van dat jaar gevon-
den. Er hangt hier een oude ziel, dat wilde 
ik dan ook vasthouden. De dennenhouten  

vloer is helemaal opgeschuurd, de kieren 
zijn opgevuld met zwarte filler en het hout is 
behandeld voor intensief gebruik.’ De trap-
pen van haar beide huizen wilde Devi-Shri 
in eer herstellen door ze te zandstralen: ‘Er 
lag een dikke laag bruine vernis op, die er 
op geen enkele manier af te krijgen was. Nu 
is de trap weer in originele staat. Hij wordt 
donkerder door erop te lopen, maar dat geeft 
niet. Het mag wat leven. Er zit zoveel verhaal 
en handwerk achter die oude elementen, 
dat moet je toch respecteren? Er ontbrak 
bijvoorbeeld een deur in huis. In plaats van 
een nieuwe deur te steken, zijn we op zoek 
gegaan naar een passend oud exemplaar.’ 
Voor de gang beneden is Devi-Shri in een Pa-
rijs kasteel gaan zoeken naar een antieke ra-
diator: ‘De tuin van dat kasteel stond vol. Je 
moet er een exemplaar kiezen, en die wordt 
dan zorgvuldig gerestaureerd en geschilderd 
in een kleur naar keuze’. En zo zit er achter 
veel van de spullen in het huis van Devi-Shri 
een verhaal, dat vaak terugvoert naar lang 
vervlogen tijden. 

SCANDINAVISCH 
MODERN
Veel in het huis van Devi-Shri is het resultaat 
van een geduldige zoektocht. ‘Tja, mijn favo-
riete ontspanning is op zondagochtend naar 
de rommelmarkt gaan, op zoek naar parel-
tjes. Ook kringwinkels bezoek ik regelmatig. 
Ik vind het leuk, en doe af en toe echte vond-
sten.’ De bewoonster heeft trouwens al heel 
wat schatten op zolders en in kelders gevon-
den. ‘Een tip? Neem eens een kijkje in het 
huis van je ouders of je grootouders, je weet 

nooit wat je er zult tegenkomen. De drie kis-
ten in mijn zithoek zijn bijvoorbeeld nog van 
mijn grootmoeder. De oude snoepbokalen 
naast de schouw zijn van mijn mama, en de 
tweede Delftse vazen zijn ook van mijn oma.’ 
Theekopjes van de rommelmarkt kunnen 
perfect dienst doen als theelichterhouder, 
en een oude weegschaal of snoepautomaat 
zijn de perfecte accessoires voor een vintage 
geïnspireerde keuken. 
Maar overdaad schaadt, dat weet ook Devi-
Shri. ‘Die oude dingen werken goed in een 
hedendaags interieur. Ik combineer oud en 
nieuw. De meeste van mijn meubels zijn 
bijvoorbeeld wel ontworpen in de jaren 50, 

maar gewoon nieuw gekocht. Echte vinta-
gestukken zijn moeilijk te vinden.’ De mo-
derne toets in dit interieur komt ook door de 
Scandinavische accenten: kleurrijke bijzet-
tafeltjes, een lichthouten, op maat gemaakte 
tafel, geometrische vormen als wanddecora-
tie, bijzondere lampen. ‘Als je die stijl combi-
neert met wat oudere dingen, dan creëer je 
een heel positieve sfeer, vind ik.’ 

BUDGET EN DUURDER
De keuken toont perfect hoe je met een aan-
tal vintage elementen een heel aparte woon-
ruimte kan maken. ‘De keuken bevindt zich 

in een kleine ruimte, elke vierkante meter 
moest dus optimaal worden ingevuld. De 
keukenkasten komen gewoon van Ikea, 
maar mijn neef heeft ze wel mooi op maat 
afgewerkt.’ Ook de afwasbak, die nochtans 
heel oud aandoet, komt gewoon van het 
woonwarenhuis. ‘In de keukennis hebben 
we geglazuurde metrotegeltjes geplaatst, 
omdat ik daar zo zot van ben (lacht). Ze doen 
me altijd aan Parijs denken, een plek waar ik 
voor mijn werk zeker maandelijks ben.’ Ech-
te vintage accessoires zorgen voor een extra 
touch. Een het sfeervolle Falcon-fornuis ook, 
natuurlijk. ‘Ik was er meteen smoorverliefd 
op, en wat een genot om mee te werken.’ Zo 

combineert Devi-Shri duurdere elementen 
met heel goedkope dingen, tot ze samen 
een geheel vormen. ‘Ik ga soms echt naar 
spotgoedkope winkels en ben zo blij als een 
kind als ik daar iets vind dat mijn interieur 
extra cachet geeft. Het moet niet allemaal uit 
een catalogus komen, het mag wat geleefd 
voelen. Ik heb dat geleerd van mijn mama: 
zij combineerde kleding van Moschino met 
stukken van de H&M, en het resultaat was 
altijd origineel en persoonlijk.’ En dat is ook 
hoe het huis van Devi-Shri aanvoelt: origi-
neel en persoonlijk. Heel vrouwelijk en lief, 
maar tegelijk ook heel krachtig en inspire-
rend. 

Echte vintagestukken zijn moeilijk te vinden. Een tip: neem eens een kijkje in het huis van je 
ouders of je grootouders.
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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

Showrooms: 
• Londerzeel, A12 - Koning Leopoldlaan 2
• Kortrijk, Kapel ter Bede 88

Koramic

Nieuwe lei met bijzondere eigenschappen 
Een dak is niet alleen van cruciaal belang om je woning te bescher-
men tegen alle weersomstandigheden. Schuine en hellende daken 
spelen door hun kleur en vormgeving ook een belangrijke estheti-
sche rol. Met de Bellus introduceert Wienerberger de lichtste en 
dunste keramische lei die er momenteel op de markt is. Deze oogt 
niet alleen opvallend slank en strak hedendaags. Ze heeft nog tal 
van andere bijzondere eigenschappen.   

Hedendaags
De slanke vorm van de nieuwe lei geeft elke nieuwbouw 
of renovatie een op-en-top hedendaagse look. Door haar 
dunne voetzijde en de in breedte aangepaste vorst - dit is 
de lei die bovenop de nok ligt - lijkt het alsof de leien over 
het hele dak doorlopen. Ook de hulpstukken werden spe-
ciaal ontwikkeld in functie van een ultrastrakke belijning.

Licht
Dankzij het lichte gewicht is de Bellus keramische lei ide-
aal voor renovaties. Een versterking van de bestaande 
dakstructuur is vaak niet nodig.

Doeltreffend
Vorsten verzekeren de regendichtheid op de plaats waar 
de twee dakschilden bij de nok samenkomen. Bij de Bel-
lus zijn ze verkrijgbaar in twee openingshoeken, geschikt 

voor dakhellingen van 27° tot 50°. De ge-
velleien zorgen voor een strakke afwer-
king en een perfecte aansluiting met de 
topgevel.

Keramisch
Dankzij het engobeproces is de Bellus
uitermate kleurvast. Engoberen be-
tekent dat de lei wordt bespoten met een fi j-
ne  laag die grotendeels uit kleimineralen en kleurstof-
fen bestaat en die nadien als een matte laag in de lei wordt 
vastgebakken. Bellus-leien blijven hun kleur veel langer 
bewaren dan leien met een gecoate afwerking. 

Duurzaam 
Keramische leien zijn een prima keuze. Ze zijn krasbe-
stendig en vormvast en gaan gemakkelijk 150 jaar mee. 
Wienerberger garandeert op al haar Koramic-dakbedek-

kingsmaterialen een vorstbestandheid voor een periode 
van 30 jaar. Wanneer vriesweer het water in ijs verandert 
- waardoor dakpannen tot 10% kunnen uitzetten – zijn 
keramische materialen dankzij hun specifi eke poriën-
structuur perfect in staat om de spanningen op te vangen 
en raken ze dus niet beschadigd. Vorstbestandheid is in 
ons klimaat één van de belangrijkste eigenschappen die 
een duurzaam dakbedekkingsmateriaal moet bezitten. De 
Koramic-garantie van 30 jaar houdt zowel het gratis leve-
ren in als de kosten voor het vervangen van de keramische 
leien. 

Economisch
Aan de achterkant zijn de Bellus-leien voorzien 

van een ‘doorlopende ophangneus’, een op-
hangrib die doorloopt over de hele breedte 
van de pan. Zo kan de plaatser de pan over 

zijn hele breedte onmiddellijk stevig vastma-
ken op de panlat. Hoe sneller de plaatsing ver-

loopt, hoe lager de plaatsingskosten.  

Ecologisch
Bellus leien worden in ons land gemaakt op basis 

van natuurlijke materialen die ter plekke aanwezig 
zijn. Zo blijft het transport tot een minimum beperkt. 

In de levenscyclusanalyse haalt de Bellus dan ook een uit-
stekende score, wat wordt bevestigd door het natureplus-
label, het internationaal label dat wordt toegekend aan 
producten die voldoen aan de strengste criteria op het 
vlak van de menselijke gezondheid, de veiligheid voor het 
milieu en de functionaliteit. Wienerberger is in België  de 
enige producent van dakbedekkingsmaterialen die over 
dit certifi caat beschikt.

De bereikbaarheid, de klantvriendelĳke
openingsuren, de ruime parking, het
totaalaanbod, de multidisciplinaire
aanpak, de unieke presentaties, de
uitgebreide info, de vele demonstraties
en het professioneel advies.
Dit alles maakt van de Wienerberger
showrooms een verplicht adres
voor elke bouwprofessional en
elke bouwheer.

Bezoek vandaag nog één van onze showrooms!Win
een verrassings-
weekend
http://wedstrĳd.wienerberger.be

Meer informatie vindt u op:
www.wienerberger.be

Kortrĳk
Kapel ter Bede 88,
8500 Kortrĳk
Tel.: 056 24 95 88
Ook open op zaterdag

Londerzeel
A12, Koning Leopoldlaan 1,
2870 Breendonk
Tel.: 052 31 10 10
Ook open op zaterdag
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Vraag uw gratis 
informatie aan op 
www.nieuwsblad.be/wonen

Met medewerking van Winsol 
051 33 18 11
info@winsol.be – www.winsol.be

Winsol

Regen op komst? Met één druk op de knop sluit je de 120 
graden kantelbare lamellen  af en heb je een waterdichte be-
scherming tegen de regen. Gedaan met regenen? Positioneer 
de lamellen in de loodrechte stand en je geniet weer volop 
van de zon. Om het comfort nog te verhogen, brengt Winsol 
dit jaar tal van nieuwigheden op de markt.   

Verwarmbare
dubbelwandige lamellen
Geen tuinfeest dat nog in het water valt! Begint het opeens te 
regenen, dan kantel je de lamellen in vlakke stand. Een ge-
integreerde waterafvoerkaneel zorgt ervoor dat het opgevan-
gen water naar de omringende gootprofi elen gaat en via de 
verticale steunpalen wordt afgevoerd. Deze afwateringstech-
niek werkt eveneens wanneer je de lamellen na een regenbui 
weer opent. Voor vriesweer kan het dak (vanaf september dit 
jaar) worden uitgerust met een elektrisch verwarmingssy-
steem. Zo kan je ook bij winterse temperaturen de lichtinval 
in je woning regelen, en kan je ook op een eenvoudige ma-
nier je lamellendak sneeuwvrij maken.

Geïntegreerde verlichting en muziek
Om op zomeravonden zo lang mogelijk van het buitenleven 
te kunnen genieten, kan je de terrasoverkapping uitrusten 
met verlichting en muziek. In dit geval worden led-verlich-
tingstrips en luidsprekers discreet ingewerkt in de alumi-
nium structuur. 

Integreerbaar in bestaande constructies
Heb je al een pergola in hout, aluminium of staal? Ook dan 
is een lamellendak een ideale oplossing. Het kan perfect ge-
integreerd worden in een reeds bestaande constructie, zodat 
je van dezelfde voordelen kan genieten als bij een volledig 
nieuwe overkapping.

Complete afscherming
Met windvaste screens en/of glazen schuifwanden is je ter-
ras ook zijdelings volledig beschermd  tegen water en wind. 

Zo maak je van je terras een echte oase van welbehagen.  
Wordt het er te warm? Wanneer de lamellen loodrecht ge-
opend zijn, ontsnapt de warme lucht en komt er frisse lucht 
in de plaats. 
- Ook horizontale terrasoverkapping met gespannen doek
Tot voor kort konden enkel onder helling geplaatste terras-
overkappingen voorzien worden van een gespannen doek. 
Nu is dat ook mogelijk voor horizontale terrasoverkappin-
gen. Het doek wordt zodanig geconfectioneerd dat het in ge-
sloten toestand volledig strak komt te hangen. Deze nieuwe 
techniek resulteert naast een perfecte waterdichtheid ook in 
een hogere windweerstand.

Nog grotere 
overkapping mogelijk 
Dankzij een speciaal ontwikkelde steunstructuur, waardoor 
terrasoverkappingen rug tegen rug kunnen worden gemon-
teerd, kunnen nog grotere oppervlakten worden overscha-
duwd, tot maximaal 234 m². Ook in dit geval kan je de ter-
rasoverkapping rondom volledig afsluiten door middel van 
bijvoorbeeld screens of glazen schuifdeuren.  

Doek tot 5 m breed
Vooral bij transparante (‘cristal’) doeken in combinatie met 
ritsscreens kan bij extreme koude de spanning in het doek 
zodanig oplopen dat het ritsdoek uit de geleiders wordt 
getrokken. Daarom dat ritsscreens met transparante doe-
ken veelal beperkt zijn in breedte. Nu komt er een nieuw 
screenconcept op de markt waarbij het doek met behulp van 
magneetcontacten wordt opgespannen in de onderlat en de 
geleiders. De onderlat detecteert de magneten in de gelei-
ders, waarna de motor het signaal krijgt dat het doek zijn 
onderste eindpunt heeft bereikt. Vervolgens wordt het doek 
motorisch opgespannen tot het windvast is. Dankzij deze 
innovatie zijn windvaste screens met transparante doeken 
zonder ritstechnologie tot 5 m breed mogelijk.

Met een lamellendak geniet 
je het hele jaar door
Je wilt zoveel mogelijk buiten zitten? Dan is een terrasoverkapping met 
een lamellendak dé oplossing. Dankzij deze aluminium constructie zet 
je zon, regen en ventilatie helemaal naar je hand, het hele jaar door. 

RAMEN &

DEUREN

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

showrooms en dealers
en download uw kortingscheque.

ROLLUIKEN
POORTEN ZONWERING

5˚
10̊

15̊

20˚
25˚

30˚

Kom langs van
5 t.e.m.17 mei
Hoe warmer,
hoe straffer de korting.
Speciale condities
op terrasoverkappingen.

RARAMENENE &

DEURREENENE

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

showrooms en dealers 
en download uw kortingscheque.

ROLLUIUIU KEKEK NENE
POORTETET NENE ZOZOZ NWEWERERIRINI G

op terrasoverkappingen.

Lamellendak van Winsol
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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.

Met de Bellus introduceert 

Wienerberger de lichtste en 

dunste keramische lei die 

momenteel op de markt te 

vinden is. Het ideale Kora-

mic product om oude leien 

en dakpannen te vervangen. 

Maar ook voor een nieuw-

bouw hebben deze kerami-

sche leien een onmiskenbare 

meerwaarde. Vraag hier uw 

gratis brochure aan.

Bellus keramische lei: 
Superlichtgewicht
Supermooi
Superfijn.

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

Ik wens van volgende bedrijven 
gRaTiS en VRijBlijVeND informatie te ontvangen

  INfORmAZOuT   VAILLANT   DOVY   WIENERBERGER
 WINSOL Ramen en deuren   WINSOL Zonwering en rolluiken

 Dhr.  Mevr.  Naam: ................................................................................ Voornaam: .......................................................... 

Straat: ................................................................................................................... Nr.: ............................. Postnr.: .......................... 

Gemeente: ............................................................................................................. Tel.: ...................................................................

Bouwstart:       2014        2015         later          

Bouwgrond:     Ja, te ..............................................................................................  Neen

Uw adresgegevens worden opgenomen in het bestand van Corelio publishing nv en dat van de aangekruiste bouwfirma’s.
Wij kunnen uw naam of adres doorgeven aan andere organisaties. Wenst u dit niet kruis dan dit vakje aan  (wet privacy 8/2/’92)

Stuur deze bon naar Bouwen & Renoveren mei,  
Rubrieken - Bonnenpagina, p/a Omnilevel PB93 - 9230 Wetteren

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!


