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TOPKWALITEIT EN GEBRUIKSGEMAK
MET QMIX!
QMIX BETONMORTEL

QMIX Betonmortel is een industrieel mengsel van cement,
zand, grind, hulp- en vulstoffen. De mengverhouding water/
cement is bepalend voor de sterkte en duurzaamheid. Deze
mortel wordt gebruikt voor het storten van vloeren, lateien,
sokkels, etc.

Traditioneel wordt in de ruwbouwfase de
fundering aangelegd en krijgen de riolering
QMIX ZANDCEMENT

en andere leidingen een plaats. Daarna
worden de dragende muren gezet en het dak

QMIX Zandcement is een industrieel mengsel van cement,

geplaatst. Als de ruwbouwfase wordt afgerond

zand en vulstoffen. Zandcement is t.o.v. betonmortel

is de woning wind- en waterdicht.

poreuzer, je ziet hier geen grind/kiezel. Q-mix Zandcement
wordt gebruikt voor cementgebonden dekvloeren, voeg- en

Maar blijft de term “Ruwbouw” nog overeind in

metselwerk en voor plaatsen van tegels.

de ontwikkeling van de huidige bouwsystemen?
We zien dat tegenwoordig van veel woningen

QMIX METSELMORTEL (ZONDER ZAND)

het ‘casco’ (voorheen de ruwbouw) grotendeels
in de fabriek wordt gemaakt.

QMIX Metselmortel is een industrieel mengsel van cement,
zand, hulp- en vulstoffen. Metselmortel wordt in de

Hoe lang zal het nog duren voordat alle

bouw gebruikt voor het metselen van stenen. Door de

woningen compleet uit de fabriek komen?

mengverhouding met water goed af te stemmen op de

Ook in deze ontwikkelingen nemen de Sakol

hardheid van de stenen kunnen krimpscheuren voorkomen

bedrijven hun posities duidelijk in.

worden.

Blijf nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen,
ze gaan snel!

QMIX METSELMORTEL MET KALK

De kalk in dit product zorgt ervoor dat het vocht langzaam
uit het mengsel onttrokken wordt. Dit is vooral bij zuigende
stenen een must. Het mengsel droogt op deze manier niet
te snel op waardoor het beter kan uitharden en er een
sterker geheel ontstaat.
Alle QMIX is uit voorraad leverbaar.
Ga naar www.sakol.nl/qmix voor de bijbehorende technische
informatie en veiligheidsbladen.

MAWIPEX BIEDT COMPLEET FIRESTONE DAK
MET MAXIMALE ZEKERHEID VOOR ALLE PARTIJEN

ALL-IN FIRESTONE DAKSYSTEEM,
EEN GROTE INNOVATIEVE STAP
VOORWAARTS
Als eerste EPDM leverancier van daksystemen
biedt Mawipex een compleet Firestone
daksysteem, dat bestaat uit een dampremmende eerste laag, PIR-isolatie en een
EPDM-dakbedekking van één Producent,
waarmee u niet alleen zorgeloos een complete
daksysteem van hoge kwaliteit realiseert,
maar tevens alle partijen verzekerd zijn van
een Projectgarantie.

GECERTIFICEERD VOLGENS ISO 9001

Producent Firestone in Amerika is gecertificeerd volgens de
ISO-norm 9001 voor haar kwaliteitsmanagementsysteem en
de ISO-norm 14001 voor haar milieumanagementsysteem.
Op de Firestone V-Force dampremmendelaag, RESISTA AK
isolatie en Firestone RubberCover™ EPDM-producten krijgt u
dan ook een garantie van 10 jaar op de functionele eigenschappen van het complete dakopbouw.
Maximale zekerheid voor alle partijen.
Voor verdere informatie: www.mawipex.nl

Als distributeur en consultant biedt
Mawipex Nederland gebouweigenaren,
aannemers en dakdekkers, deskundig
advies en begeleiding bij de keuze en
uitvoering van de juiste dakopbouw,
bestaande uit een dampremmende laag,
PIR-isolatie en een afwerking met EPDMdakbedekking. U realiseert een dak dat
voldoet aan alle eisen op het gebied
van energiebesparing, het gebruik van
hernieuwbare energie en een optimale
onderhoudsvriendelijkheid. Een all-in
dakopbouw van één producent: Firestone
Building Products waarmee Mawipex een
grote innovatieve stap voorwaarts zet door
het bieden van een All-In Daksysteem van
één producent.

ALL-IN FIRESTONE DAKSYSTEEM

BENG
VERVANGT
EPC:
WAT VERANDERT ER NU EIGENLIJK?
Per 1-1-2021 zal elke bouwvergunning moeten voldoen

een goede, brandveilige isolatie-oplossing conform BENG.

aan de nieuwe BENG eisen. BENG staat voor Bijna

ROCKWOOL Rockfit spouwmuurisolatie kunt u blijven

Energie Neutrale Gebouwen en zal middels de nieuwe

toepassen zonder aanpassingen.

rekenmethode NTA8800 moeten aantonen of een gebouw
hieraan voldoet. BENG vervangt de huidige EPC norm.

In ROCKWOOL documentatie zijn reeds voor veel standaard

De manier van bouwen en isoleren blijft zoals wij het

bouwconstructies en Rc-waarden de isolatiediktes

gewend zijn en is reeds kosten optimaal gebleken. Alleen

opgenomen volgens de huidige NEN 1068 en nieuwe NTA8800.

de berekeningsmethode van de Rc-waarde is veranderd.

En ook met de vernieuwde ROCKWOOL Rekenhulp berekent u

BENG is meer dan alleen isoleren.

makkelijk de isolatiediktes voor uw project.

Wilt u meer weten over BENG, maak dan een afspraak met
een van onze technische adviseurs of accountmanagers
via rockwool.nl/contact

Durf breder te denken

De voordelen van spouwmuurisolatie in de praktijk, worden
sterk bepaald door de keuzes die aan de tekentafel worden

Spouwmuur of vliesgevel isoleren

Spouwmuurisolatie is een effectieve manier om energie te

gemaakt. Kies je in een vroeg stadium voor ROCKWOOL, dan
merk je daar in een project direct de positieve effecten van.

besparen en zowel het thermisch als het akoestisch comfort
in huis te vergroten. Het isoleren van de spouw met Rockfit

De isolatiewaarden die je op papier moet leveren, lever je

spouwisolatie heeft direct effect en voldoet aan de nieuwe

door de unieke eigenschappen van ROCKWOOL steenwol

BENG eisen. Ook voor de vliesgevel, waar het esthetisch

ook echt in de praktijk. Dat is het minste dat je mag

aspect nog belangrijker is, biedt het Rockfit assortiment

verwachten. Daarbovenop bieden we je de voordelen van

een snelle verwerkbaarheid, lange levensduur en optimale

door aannemers. Een accountmanager van ROCKWOOL

verkrijgbaarheid. Met ROCKWOOL spouwmuurisolatie win je

controleert vervolgens of de isolatie volgens de verwerkings-

kostbare tijd, lever je constante thermische prestaties en sta

voorschriften is aangebracht. Met het oog op de Wet

je op de bouw nooit met lege handen. Durf jij jouw visie op

Kwaliteitsborging voor het bouwen, waarmee bouwers

spouwmuurisolatie te verbreden in je eigen voordeel?

zullen moeten aantonen dat ze volgens de regels van het

Denk breder. Denk ROCKWOOL spouwmuurisolatie.

Bouwbesluit bouwen, is de Rockfit 25 spouwgarantie dus

rockwool.nl/denkbreder

zeer waardevol voor aannemers. Om het aanvraagproces

Efficiënte verwerking spouwmuurisolatie

Om een perfect functionerende thermische schil te kunnen

te vergemakkelijken, is de digitale ROCKWOOL Bouwwijzer
ontwikkeld. Ga naar rockwool.nl/spouwgarantie en vul
jouw garantieverzoek snel en eenvoudig in.

garanderen, is een juiste verwerking en plaatsing van
de spouwmuurisolatie zeer belangrijk. Met de steenwol
spouwmuurisolatie van ROCKWOOL is dit geen enkel
probleem. De Rockfit spouwmuurisolatieplaten zijn
eenvoudig en snel op maat te snijden met een isolatiemes
en kunnen dankzij hun stevigheid en flexibiliteit gemakkelijk
worden aangebracht; óók oneffen binnenbladen vormen
daarbij geen uitdaging! De isolatieplaten sluiten door hun
veerkracht en unieke vezelstructuur perfect op elkaar aan
– en ook rond hoeken en deuren – zodat er geen kieren
ontstaan waardoor warmte kan ontsnappen. Gebruik van
tape en voegschuim behoort hierdoor tot het verleden.
Verbeterde kwaliteit, 25 jaar garantie

ROCKWOOL staat voor een uitstekende productkwaliteit
Die kwaliteitsbelofte wordt ondertekend met een langere
garantie van maar liefst 25 jaar op Rockfit producten.
De Rockfit 25 spouwgarantie kan aangevraagd worden

VIDEO Voordelen ROCKWOOL
Rockfit spouwmuurisolatie
VIDEO Spouwmuur isoleren
met Rockfit spouwmuurisolatie

CANTILLANA, UW
RUWBOUWSPECIALIST
Cantillana is een Belgisch familiebedrijf en
producent van bouwmaterialen, waaronder
kant-en-klare mortels in silo’s, tegellijmen,
verven, pleisters en gevelisolatiesystemen,
die betrouwbaar is en duurzame oplossingen
toegankelijk maakt. Met toewijding proberen we
ervoor te zorgen dat geëngageerde professionals
efficiënt en probleemloos kunnen werken in
deze tijden van hogere complexiteit. Op een
verantwoorde manier willen we onze expertise
daar uitbreiden waar het waarde kan creëren. Als
ruwbouwspecialist stellen wij u enkele producten
uit ons uitgebreid aanbod voor.

Voegmortel*

Voegmortel voor metselwerk
- M15 volgens EN 998-2
Voegmortel is een droge, gebruiksklare waterwerende mortel, granulometrie 0/2 mm, dat gemakkelijk verwerkbaar is met een lange duurzaamheid en een
mooie kleurintensiteit. Het is geschikt voor het navoegen van
alle metselwerk met voegbreedtes van 8 tot 12 mm, zowel bij
nieuwbouw als bij renovatie/restauratie.
Verbruik: ca. 550 L per ton droge mortel of ± 7 kg/m²
(waalformaat).

Dunbedmetselmortel*

Gekleurde dunbedmetselmortel
- volgens EN 998-2
DBM NL, dunbedmetselmortel is een
droge, gebruiksklare metselmortel en kan gebruikt worden
voor alle types metselwerk (voegbreedtes van 4 tot 8 mm)
in bakstenen, betonblokken, zowel voor nieuwbouw als voor
renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B). Door
metselen met dunbedmortel wordt een terugliggende dunne
voeg gecreëerd.
Verbruik: ± 20-25 kg/m² (voegdikte 6 mm) afhankelijk van
het steenformaat.

Doorstrijkmortel*

Gekleurde doorstrijkmortel
- volgens EN 998-2
DSM NL, doorstrijkmortel is een droge,
gebruiksklare metselmortel kan gebruikt worden voor alle
types metselwerk (voegbreedtes van 8 tot 12 mm) in bakste-

* Verkrijgbaar in 18 standaardkleuren, andere kleuren op aanvraag.

nen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als
voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B).

Porocim

Lijmmortel voor snelbouwstenen

Verbruik: ± 45-50 kg/m² (bij voegdikte 12 mm) afhankelijk

- M15 volgens EN 998-2

van het steenformaat.

Porocim is een droge, gebruiksklare

Antismetmortel

lijmmortel, voor het verlijmen van
gekalibreerde (vlakgeslepen) snelbouwstenen, voor binnen

Gekleurde antismetmortel

en buiten. Heeft dankzij zijn unieke samenstelling een uit-

- volgens EN 998-2

stekende hechting, versnelde verharding en een zeer hoge

ASM NL, antismetmortel kan gebruikt

waterretentie.

worden voor alle types metselwerk in bakstenen, betonblok-

Verbruik: ± 750 L/ton droge mortel.

ken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie,
binnen en buiten (toepassingstype A en B). Antismetmortel
word toegepast om “smetten”, vervuilen bij het uitvoeren van

Lijmmortel

Gekleurde lijmmortel voor het

“schoon” metselwerk te beperken, gezien antismetmortel bij

verlijmen gevelstenen

benadering de kleur van de gebruikte steen evenaart.

- M15 volgens EN 998-2

Verbruik: verbruik ca. 45-50 kg/m² (bij voegdikte 12 mm)

Lijmmortel is een droge kant-en-

afhankelijk van het steenformaat.

klare mortel voor het verlijmen van gevelstenen (bakstenen,

Kalkzandsteenlijm

Lijmmortel voor kalkzandsteen
- M15 volgens EN 998-2
Kalkzandsteenlijm is een droge,

betonblokken) met dunne voeg van 3 tot 6 mm, zowel voor
nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Verbruik : ± 675 L metselspecie per ton droge mortel.

Nivosol 100

gebruiksklare lijmmortel, voor het verlijmen van lichtgewicht

Vloeibare cementdekvloer

metselblokken of elementen in cellenbeton of kalkzandsteen,

Nivosol 100 is een droog, gebruiks-

zowel voor binnen als buiten.De unieke samenstelling

klaar zand-cementmengsel, snel

zorgt voor een uitstekende hechting en een zeer hoge

plaatsbaar in laagdiktes vanaf 30

waterretentie.

mm. Het is een dekvloermortel op cementbasis en heeft dus

Verbruik: ± 750 L/ton droge mortel.

geen speciale voorbereidingen nodig. Nivosol 100 is uiterma-

Cellenbetonlijm

Lijmmortel voor cellenbeton

te geschikt voor het realiseren van binnendekvloeren, in het
bijzonder bij sanerings- en renovatiewerkzaamheden.
Verbruik: ca. 525 L per ton droge mortel.

- M15 volgens EN 998-2
Cellenbetonlijm is toegepast voor het
verlijmen van lichtgewicht en gekali-

Raadpleeg altijd onze meest recente technische fiches voor

breerde metselblokken of elementen in cellenbeton, binnen

meer informatie betreffende uitvoeringsrichtlijnen. Alle tech-

en buiten. Cellenbetonlijm heeft een uitstekende hechting en

nische fiches zijn beschikbaar op www.cantillana.com.

zeer hoge waterretentie.
Verbruik: ± 750 L/ton droge mortel.

CantillanaHQ

Cantillana

Cantillanagroup

GESLAAGDE SAMENWERKING DRAAGT BIJ
AAN EDESE BLIKVANGER
Het stationsgebied in Ede krijgt een opknapbeurt.
Oude panden worden gerenoveerd, gevels
verbeterd en er is nieuwbouw gepleegd. De
kroon op de gebiedsvernieuwing? Een imposant
appartementengebouw met 29 huurwoningen
op de kop van de Parkweg.

Het stationsgebied in Ede krijgt een opknapbeurt. Oude
panden worden gerenoveerd, gevels verbeterd en er is
nieuwbouw gepleegd. De kroon op de gebiedsvernieuwing? Een imposant appartementengebouw met 29 huurwoningen op de kop van de Parkweg.
Het ontwerp van Parkveste komt van architectenbureau
ZAAK VAN NN. Mede-eigenaar en architect Niels de Vries:
“Het gebouw volgt de rooilijnen van het driehoekige perceel

© 2020 Mart Stevens Fotografie | ROCKWOOL B.V. / Rockpanel

en sluit qua hoogte aan bij de bestaande bebouwing. Dit
leidt tot een stoere sculptuur met markante trapsgewijze
kop aan het stationsplein.”
De gevel is opgetrokken in een warme, bruine metselsteen

vertelt De Vries. “Dankzij een goede samenwerking tussen

en heeft hoge raampartijen met inspringende balkons. Dit

de dealer, een bij Sakol aangesloten bouwleverancier, het

warme gevelbeeld wordt versterkt door Rockpanel Woods

bouwbedrijf en Rockpanel is dit uitstekend gelukt. Samen

gevelplaten met een verticale schijnvoeg die bij de galerij-

hebben we met aandacht gekeken naar de naden en

en zijn genageld met een tacker. De Vries: “Door de schijn-

breedtemaat. Daarnaast hebben ze geadviseerd over de

voeg doen deze panelen niet onder voor houten planken,

dikte van de panelen. Hoeveel millimeter kun je bijvoorbeeld

terwijl ze wel onderhoudsarm zijn. Dat was een belangrijke

in de panelen frezen?” Rockpanel panelen zijn ongevoelig

voorwaarde van onze opdrachtgever.” Daarnaast zijn de

voor vocht- en temperatuurwisselingen. Na het op

Rockpanel Woods panelen zeer kleurvast en behouden ze

maat zagen en infrezen van de schijnvoegen hoeven de

hun design voor vele jaren. De panelen hebben standaard

zaagkanten niet behandeld te worden.

Europese brandklasse B-s2,d0 en zijn ook beschikbaar in
de extra brandveilige A2-uitvoering.

Niels de Vries kijkt tevreden terug op het eindresultaat.
“Dankzij een gezamenlijke, minutieuze voorbereiding is de

“Esthetisch gezien moest de maatvoering van de panelen

afwerking van een bijzonder hoog niveau. Het gebouw is

perfect uitkomen, zodat je geen halve plank overhoudt”,

daardoor een echte blikvanger.”

WIJ ZIJN MAKZ
MAKZ ELEMENTEN

Kalkzandsteen elementen, bestaande uit hele elementen,
passtukken en kimblokken, worden toegepast voor
zowel kleine en grote projecten. Werken met elementen
betekent snel bouwen met bijzonder vlakke wanden
als resultaat. MAKZ elementen worden doorgaans voor
dragende constructies toegepast. Ze vinden hun weg
naar de woningbouw, zowel laag- als hoogbouw, en de
utiliteitsbouw. Grote voordelen zijn de afmetingen, de
flexibiliteit en de eenvoudige mechanische verwerkbaarheid.
Tijdens verwerking geen zaag- en knipverlies en dus
een schone bouwplaats. Bouwen met MAKZ elementen
is bouwen met een product dat zich onderscheidt door
snelheid en montagegemak en daarmee kostenbesparend.
MAKZ is de producent van kalkzandsteen blokken, stenen en
elementen. De organisatie met verfrissende ideeën, sterk in

MAKZ PLUS ELEMENTEN

Voor toepassing in massieve woningscheidende wanden en

kwaliteit en service. Wij denken graag met u mee over de

eindwanden van appartementen in hoogbouw heeft MAKZ

toepassing en verwerking van kalkzandsteen. Maar ook over

het mechanisch te verwerken MAKZ Plus element ontwikkeld.

hoe u zich kunt onderscheiden in de bouw; hoe het beter,

MAKZ Plus elementen voldoen aan de geluidisolatie-eisen

sneller, efficiënter en duurzamer kan. De fabriek van MAKZ

in het Bouwbesluit. Hierdoor kan slanker gebouwd worden

is uitgerust met de meest moderne productiemiddelen.

zonder dat er woonoppervlakte hoeft te worden ingeleverd.

Daardoor is MAKZ in staat om volgens de hoogste

MAKZ Plus elementen zijn er in de diktematen 175 en 250

kwaliteitsnormen te produceren en om flexibel in te spelen op

millimeter voor woningscheidende wanden, dragende

specifieke wensen en eisen van aannemers en handelaren.

binnenspouwbladen en binnenwanden van woongebouwen.

TOEPASSINGEN

• Woningscheidende wanden

• Dragende en niet-dragende binnenwanden

• Dragende en niet-dragende binnenspouwbladen

MAKZ elementen zijn er in verschillende diktematen en
hebben een werkende lengte van 1000 millimeter en een
werkende hoogte van 540 en 650 millimeter.
EIGENSCHAPPEN KALKZANDSTEEN

DUURZAAMHEID: Kalkzandsteen wordt gemaakt van natuurlijke
grondstoffen (kalk, water en zand) en is recyclebaar.
GELUIDSISOLATIE: Kalkzandsteen heeft uitstekende
geluidswerende eigenschappen tegen geluiden van binnen
en van buiten.
VOCHTREGULERING: Dankzij de ademende eigenschappen
zorgt kalkzandsteen voor natuurlijke vochtregulatie, een
gezond binnenklimaat en een gezonde leefomgeving in
woningen en utiliteitsbouw.
WARMTE-ISOLATIE: Kalkzandsteen heeft een goede
isolerende werking.
VERWERKBAARHEID: Kalkzandsteen laat zich eenvoudig en
snel verwerken.
BRANDWERENDHEID: Kalkzandsteen is onbrandbaar, klasse
A1 volgens NEN 6064, en daarmee het hoogst haalbare op
het gebied van brandveiligheid.
TOTAALPAKKET VOOR SPECIALISTEN

Wanden van MAKZ elementen bestaan uit elementen en
passtukken die als totaalpakket worden geleverd.
Het pakket is inclusief zaagwerk en wanduitslagen.
Verwerken gaat altijd mechanisch met behulp van

MAKZ EN BIM: EEN GOEDE COMBI

MAKZ Kalkzandsteen speelt in op de nieuwste

een elementenstelmachine, een stelploeg van twee

ontwikkelingen in de bouwbranche. Eén daarvan is BIM

personen en de MAKZ lijmmortel. Aan de bovenzijde van

(Building Information Model). BIM is het vastleggen

ieder element bevinden zich twee gaten voor mechanische

van afspraken en informatie voor alle partijen in het

verwerking en voor het plaatsen van de doken.

bouwproces met als resultaat een 3D model van

Deze vereenvoudigen het nauwkeurig plaatsen van de

het bouwwerk. BIM heeft als doel de faalkosten in de

elementen en voorkomen het ‘drijven’ van elementen. Deze

bouw te reduceren, bouwprocessen te versnellen en

bouwwijze is flexibel, snel, arbeidsvriendelijk, vergt weinig

efficiënter te bouwen. Binnen het BIM proces speelt

voorbereiding en geeft minder afval.

MAKZ als kalkzandsteen leverancier een belangrijke rol.

SAMEN BOUWEN AAN
ENERGIENEUTRALE
WONINGEN
Nog een paar maanden voordat we afscheid
nemen van EPC en de BENG wet- en regelgeving
zijn intrede doet. Dat wordt na 25 jaar EPC wel even
wennen. Want wat is BENG precies en welk pakket
aan maatregelen zorgt er straks voor dat een
woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen?

WAT ZIJN DE BENG-EISEN?

BENG bestaat uit drie eisen. Voor de BENG 1 eis, moet
worden berekend hoeveel energie er nodig is voor
het verwarmen en koelen van de woning én daar is
een maximum aan gesteld. De tweede eis geeft het
maximum aan van de hoeveelheid primair fossiele
brandstof dat moet worden gebruikt om de resterende

energie op te wekken die nodig is voor verwarming,
koeling, warm tapwater en ventilatie. Ook aan het zelf

HET BELANG VAN GOEDE DETAILS

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de details

opwekken van energie komt een minimale hoeveelheid.

nóg belangrijker worden. Want wanneer niet bekend is

De derde eis stelt een minimum (%) aan het aandeel

hoeveel energie er verloren gaat via koudebruggen, kan dat

hernieuwbare energie van het totale energieverbruik.

een zeer negatieve invloed hebben op de BENG 1 uitkomst.

Door zelf veel energie op te wekken, is minder fossiele

Maar liefst 7,49 kWh/m2 per jaar! Dat betekent dat zelfs de

energie nodig en dat komt de BENG 2 eis weer ten

onderstaande vier maatregelen samen, niet genoeg zijn om

goede.

dat verlies te compenseren:
1. Tripleglas in plaats van HR++;

ALS JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG

2. Rc 5,5 voor de gevel, in plaats van Rc 5,0;

De afgelopen jaren is gemakkelijk aan de EPC voldaan,

3. Rc 8,0 in het dak, in plaats van Rc 6,3;

door de Rc-waardes iets te verhogen en bijvoorbeeld

4. Qv10 van 0,25, in plaats van 0,40.

een paar zonnepanelen te plaatsen. Maar is dat ook de
juiste manier om een BENG woning te realiseren? En dan
is het nog maar de vraag of deze manier van werken

DE JUISTE TOOLS VOOR BENG

Om goed voorbereid te zijn op BENG, heeft Isover een aantal

zorgt voor betaalbare en écht duurzamere woningen.

tools ontwikkeld. Maak in de ontwerpfase gebruik van de

Saint-Gobain Isover heeft adviesbureau DGMR

gratis 24 ISSO-details voor zowel dak als gevel (doorberekend

gevraagd om inzichtelijk te maken wat de duurzame

op Rc-waarden en psi-waarden). Dat bespaart veel tijd en

en kostenefficiënte maatregelen zijn om woningen te

houdt woningen betaalbaar en duurzaam. Want iedere extra

bouwen die voldoet aan BENG. Al vroeg in het onderzoek

maatregel kost nu eenmaal geld en CO2.

bleek dat keuzes die voor hand lagen, helemaal niet zo

Op basis van het eerder genoemde onderzoek van DGMR

logisch bleken te zijn. De conclusie is dat bij de overstap

is de BENGwijzer ontwikkeld. Deze is te vinden op

naar BENG, anders moet worden gehandeld dan dat

www.isover.nl/BENG. Ook kunt u hier meer informatie vinden

er de afgelopen jaren is gedaan bij de EPC-verlaging.

over bijvoorbeeld de BENG-regelgeving, duurzaamheid van

Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat er woningen

materialen en gebouwen, kostenefficiënt bouwen of hoe u

en gebouwen worden gerealiseerd die niet duurzamer

contact kunt opnemen met onze Technical Engineers.

zijn, maar wel fors duurder.

Zo bent u goed voorbereid op BENG!

CHIQUE UITSTRALING
NA GEVELRENOVATIE
MET TRESPA
De omvorming van een verouderd kantoor
gebouw naar een nieuw woningencomplex
is geen eenvoudige opdracht. Toch volgde
D&M Architecten bij de transformatie van een
kantoorpand in de Wattbaan in Nieuwegein
een gouden vuistregel: ‘Blijf bij het bestaande
gebouw’. En dus bleef de bestaande structuur
intact. Dat het eindresultaat toch van een
nieuwe, frisse en stijlvolle uitstraling geniet
is mede te danken aan het gebruik van de
Trespa® Meteon® Lumen gevelpanelen.
De locatie was geen onbekend terrein voor project
ontwikkelaar ArthurArmstrong en D&M architecten.
Beide partners realiseerden eerder immers al twee

hergebruik van de bestaande structuren.” Daarnaast werd sterk

andere transformaties in belendende percelen.

de nadruk gelegd op de energiezuinigheid van het gebouw.

“Het creëren van een woonmilieu in plaats van een
kantorenpark vergt een andere omgeving: zo is er
nood aan veel meer groen.
96 APPARTEMENTEN

ZO WEINIG MOGELIJK AANPASSINGEN

“We hebben hier geprobeerd om zoveel mogelijk van de
bestaande constructie te laten staan, en met kwaliteitsvolle
toevoegingen verbeteringen aan te brengen. Aanvankelijk

Het gebouw, gelegen te nummer 31 in de Wattbaan, was

viel de keuze op een gestucte gevel, maar omdat deze

aanvankelijk een kantoorgebouw, gebouwd in 1984. D&M

gevoelig was voor beschadiging en veel onderhoud vergde,

architecten maakte er een appartementsgebouw met 96

stapte D&M architecten af van dit plan. Trespa® Meteon®

appartementen. Harm Mensink, Algemeen Directeur van

Lumen bood de oplossing.

ArthurArmstrong: “Onze uitdaging lag erin om het gebouw
binnen de bestaande bouwkundige kaders en de wet- en
regelgeving zo optimaal mogelijk te transformeren naar
woonruimte. Hierbij streefden wij naar zoveel mogelijk

GEVELS DIE ZICH ECHT ONDERSCHEIDEN

Trespa® Meteon® Lumen is gebaseerd op tientallen jaren
leiderschap op het gebied van geveloplossingen en is

een logische vervolgstap in de ontwikkeling van Trespa®
Meteon®. Deze gevelplaten zijn in drie variaties en acht

VLOTTE MONTAGE

Gevelspecialist VM Geveltechniek voerde de

kleuren leverbaar.

werkzaamheden uit. “Dit was voor ons een interessant

De Trespa® Meteon® gevelplaten ontlenen hun hoge duur-

project, vooral dankzij de fraaie afwerking en kleurstellingen”,

zaamheid, onder andere, aan een gepatenteerde technologie:

zegt Roel van Vliet, bedrijfsleider van VM Geveltechniek.

Electron Beam Curing. Ze creëren een enorme visuele meer-

“Trespa® Meteon® Lumen was een uitstekende keuze voor dit

waarde, ten voordele van de bewoners van een gebouw.

project, omdat de gevel dankzij dit materiaal een luxueuze
uitstraling kreeg.”

INDRUKWEKKENDE ONDERHOUDSVRIENDELIJKE GEVEL
Jurrien De Mik twijfelde niet lang toen dit innovatieve
gevelmateriaal aan hem werd voorgesteld: “Trespa

®

INVESTEREN IN DE MATERIALEN

Trespa hecht een groot belang aan het opbouwen van

Meteon® Lumen bood ons de mogelijkheid om een

een nauwe band met haar klanten. Die band gaat voor het

onderhoudsvriendelijke gevel te ontwerpen, die tegelijk

bedrijf veel verder dan louter het verkopen van producten,

ook op esthetisch vlak gezien mocht worden. Een van de

zegt Rousseau: “Klanten kopen niet alleen de materialen

belangrijkste troeven van Trespa Meteon Lumen is de

van Trespa, ze ‘investeren’ erin. In ruil daarvoor krijgen ze

onderhoudsvriendelijkheid van het product.

een geweldig ontwerp, waar voor hun geld, eenvoud en

®

®

SPEELSE PATROON

De gekozen platen verschillen van elkaar in glanzing. De
Mik: “We hebben de gevelverdeling uitgebreid bestudeerd.

consistentie.
KWALITEIT EN VERSCHEIDENHEID

Het eindresultaat mag gezien worden, vinden alle partijen.

Het speelse patroon zorgt ervoor dat het gebouw vanuit

“Het gebouw spreekt voor zich. Daar hoeft weinig aan

verschillende gezichtspunten een andere uitstraling meekrijgt.

toegevoegd te worden. Trespa® Meteon® Lumen blinkt uit in

Dat resulteert in een bijzonder waardevolle uitstraling.”

kwaliteit en verscheidenheid”, vindt Mensink. “Bovendien was

Door de drie verschillende glansgraden is het mogelijk om

de samenwerking met Trespa bijzonder prettig, net als met

met licht te spelen. De matte afwerking zorgt voor vrijwel

de vakbekwame medewerkers van het verwerkende bedrijf.”

geen reflectie en heeft een zachtere afwerking. De Oblique

De Mik deelt zijn enthousiasme. “Trespa® Meteon® Lumen

en Specular zorgen juist voor heel veel interactie met de

heeft de verwachtingen volledig ingelost. Het resultaat is een

omgeving, en dat maakt de gevel levendig.

waardevolle uitstraling van het gebouw.”

VAN DE POL
BOUWEN & WONEN
MET ONS KUNT
U BOUWEN

Het aanbod aan bouwmaterialen is ruim en bij Van de Pol vindt u merken
van hoge kwaliteit. Met bakstenen in verschillende kleuren, formaat en textuur,
cement, prefab dak elementen en dakpannen in vele soorten en maten, staat
ons aanbod als een huis.
In de winter de kou en in de zomer de warmte buiten houden? Hiervoor
brengen we een veelheid aan isolatiematerialen. Of u nu kiest voor
steenwol of glaswol, Pur, Pir, EPS of XPS, wij denken graag met u mee over
de thermische, brandwerende en akoestische isolatie die u nodig heeft.
Nog op zoek naar gevelpanelen, maar valt het de eigenaar van een
pand niet mee om een keuze te maken uit het enorme aanbod? In het
Bouw Inspiratiecentrum of de showroom in Kootwijkerbroek krijgen ze een
goed beeld van het uiteindelijke resultaat. Zodat u snel weer verder kunt
met bouwen.
Is er haast bij? Dat begrijpen wij heel goed. Dankzij onze supersnelle
bezorging en het Drive-In Afhaalmagazijn in Kootwijkerbroek en
Amersfoort kunt u snel aan de slag. Met ons kunt u bouwen!

Hout en bouwmaterialen
Vestiging Amersfoort
Kosmonaut 22
3824 MK Amersfoort
T 033 - 4570777

Hout en bouwmaterialen/ Keukens, tegels en
sanitair - Vestiging Kootwijkerbroek
Harskamperweg 32
3774 JP Kootwijkerbroek
T 0342 - 441010

onder voorbehoud van schrijf-, druk- en zetfouten.

Maandenlang waren we door de coronacisis aan huis gekluisterd en toen we
vakantie konden vieren, kregen we te maken met een hittegolf. Alle tegenslag
ten spijt is een ding iedereen nu duidelijk wel geworden: een goed gebouwd en
geïsoleerd huis of bedrijfspand levert een onmisbare bijdrage aan een optimale
woon- en werkomgeving. Bij Van de Pol Bouwen & Wonen weten we dat al bijna
zestig jaar lang. In Kootwijkerbroek en Amersfoort vindt u dan ook alles wat u
nodig hebt.

