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Het jaar 2020 laten we achter ons. Het was een uitdagend jaar. Covid kwam half maart 
2020 zomaar onze wereld binnenwandelen. Wat ga je doen bij een lockdown? Hoe gaan 
onze mensen aan het werk? Hoe krijgen we de materialen op tijd binnen? We kunnen 
stellen dat we alles redelijk kunnen nakomen, na alle aanpassingen die we hebben 
doorgevoerd. U merkt er weinig van. 2/3 deel van onze mensen die thuis kunnen werken, 
werken ook thuis en op logistiek probeert een ieder de opgestelde regels te hanteren. Onze 
chauffeurs letten extra op, ook bij u op het werk of in de werkplaats. We kunnen inmiddels 
zeggen dat we er in 2020 goed doorheen zijn gekomen en de omzet is gelijk gebleven aan 
2019. We zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen dankbaar. 

Het nieuwe jaar is begonnen en op de eerste werkdag hebben we onze mensen middels 
een videoboodschap geïnformeerd over onze plannen voor 2021. Dit is ook nieuw voor ons; 
via beeld en geluid alles vertellen over het streven naar een mooie omzet en marge, onze 
investeringen voor het komende jaar, waar de uitdagingen liggen en waar we aan gaan 
werken per afdeling. U zult gaan merken dat u nog sneller en makkelijker kunt bestellen. 
Daarnaast hebben we een nieuw trainingsmodel geïntroduceerd, om de kennis van onze 
materialen bij te houden. Voldoende vernieuwingen!

We zullen samen met u moeten anticiperen op de markt waar onze materialen een aan-
voerprobleem gaan krijgen. Bestel op tijd en neem voldoende de tijd om alternatieven te 
bekijken als het niet anders kan. Neem bijvoorbeeld het vurenhout, de luxe deuren en alle 
materialen overzee, dat zijn werkelijk uitdagingen. Op het gebied van prijzen bestaat voor 
deze materialen een hoop onrust. Dit zal invloed hebben op de duur van de prijzen. Zoals 
jullie in deze Element zullen lezen, gaan we bij Verdouw Bouwproducten steeds meer nieu-
we wegen zoeken voor circulair bouwen. Hierover leest u dat we een project met Velux zijn 
aangegaan en dit een nieuwe dimensie geeft binnen ons bedrijf. Dit soort projecten zoeken 
wij nog meer. Als u ons kunt helpen om in contact te komen met partijen die hiervoor in 
aanmerking komen, neem dan gerust contact op met onze buitendienst.

In de doelen die we gepresenteerd hebben richting onze mensen, staat ook opgenomen dat 
we een behoorlijke groei willen realiseren in de groep Ruwe Bouwmaterialen. We zijn er 
klaar voor en kunnen u met kennis en kunde ondersteunen: ik zou zeggen, probeer het! Wij 
‘van Verdouw’ zullen u niet teleurstellen. Ook leest u over de ervaringen van enkele klanten.

Namens Verdouw wens ik u een mooi en uitdagend bouwjaar toe.

Paul Geurtsen 
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De vergunningsvrije en onderhoudsarme VELUX dakkapellen zorgen voor een 
leefbare zolder.  Een standaard dakkapel zorgt voor meer ruimte op zolder, maar 
neem helaas ook vaak veel daglicht weg. Niet als u kiest voor een dakkapel van 
VELUX! Wij bieden diverse mogelijkheden van onze dakkapel single tot onze 
dakkapel serre die allemaal zorgen voor meer daglicht, frisse lucht én extra 
ruimte. 
Een VELUX dakkapel is in veel gevallen zonder vergunning te plaatsen, waardoor 
aanzienlijk bespaard wordt in kosten en moeite. Bovendien zijn de dakkapellen 
in de meeste situaties in één dag te plaatsen, is een kraan veelal overbodig en 
zijn zorgen over onderhoud niet nodig. 

De voordelen van een VELUX dakkapel
• Een VELUX dakkapel levert tot wel 3 keer meer daglicht dan een traditionele  
 dakkapel. Optisch wordt uw kamer een stuk ruimer. 
• De VELUX dakkapellen vallen in de categorie ‘dakraam’ en hoeven daardoor  
 niet aan de vergunningseis voor een dakkapel te voldoen. 
• De montage van een VELUX dakkapel kan al in één dag, zonder dat daar een  
 kraan voor nodig is. 

De soorten VELUX dakkapel
• Dakkapel
• Dakkapel serre
• Dakkapel op maat 

Voordelen
• Meer ruimte en flexibiliteit in je woning
• Montage binnen één dag
• Vaak vergunningsvrij te plaatsen
• Onderhoudsvriendelijk
• Voordelig alternatief op een traditionele dakkapel
• Tot drie keer meer daglicht 

d e  v o o r d e l i g e,  v e r g u n n i n g s v r i j e 
o p l o s s i n g  v o o r  m e e r  r u i m t e,  d a g l i c h t  e n  f r i s s e  l u c h t

Verdien nu VELUX Rewards
Ontvang waardebonnen van geselecteerde partners bij aankoop van 
een VELUX dakkapel. Maak als montagebedrijf een account aan op 
www.velux.nl/rewards, upload je inkoopfactuur en geef je verdiende 

euro’s uit aan de dingen waar je van houdt!

V E L U X  d a k k a p e l
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FA C T S  &  F I G U R E S

Project: Vrijstaande woning Dronten  
Aannemer: A. Bos Doornspijk 
Materiaal: • Kanaalplaat- en breedplaatvloeren 
 • BIA betonblokken voor de binnenmuren  
 • ISOBouw funderingskist
  • Trespa pura voor de gevel  
 • Unidek Aero dakplaten 
 • Gevelsteen lithium WF van Van der Sanden 
 • Dakpannen van Monier
 • Vurenhout 
 • Plaatmateriaal 
 • Red cedar
 • Eiken palen voor overkapping.
 • Alle Skantrae binnendeuren en 
  schuifdeur systemen incl. hang en -sluitwerk.

Bij een mooie vrijstaande woning in Dronten zijn we vanaf de 
start betrokken in dit project. Bij de opdrachtgever hebben we 
aan de keukentafel de tekeningen doorgenomen van de wo-
ning en een offerte gemaakt aan de hand van de materiaallijst 
die daar uit voort was gekomen. Advies over het gebruik van 
dakplaten hebben we ingewonnen bij Unidek, zij konden ons 
precies vertellen wat het meest geschikt was voor de woning. 
Het is prettig om op zo’n moment de samenwerking met een 
leverancier op te zoeken voor het beste resultaat. 
Doordat wij dit zelf doen heeft onze klant hier geen omkijken 
meer naar en kan zich bezighouden met de bouw van een 
project. Voor de binnenmuren is er gebruik gemaakt van BIA 
betonblokken en de gevel is bekleed met Trespa Pura voor een 
levendige uitstraling.

Dit project is een samenwerking tussen twee broers, Aalt en 

Lubbert Bos. Zij zijn beiden werkzaam als ZZP-ers, en Aalt vertelt: “We werken al 
ruim 47 jaar in de bouw en kennen elkaar door-en -door. Dat werkt heel prettig. Wij 
hebben de samenwerking met Verdouw als zeer prettig ervaren. Ze leveren goede 
materialen, denken mee, en hebben betrouwbare leveringen. We zijn heel trots op 
het eindresultaat, we hebben veel zelf gedaan, en waar nodig gewerkt met onder-
aannemers. Het is geen standaard bouw, dit huis, met afwijkende maatvoering en 
speciaal gootwerk. Als het dan uiteindelijk goed gelukt is dan ben je echt wel trots 
op je werk!
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G e v e l s p e c i a l i s t  Fe r r y  va n  B e e k

Ferry vertelt over zijn start: ‘1 januari 2020 
ben ik bij Verdouw Bouwproducten begonnen 
als medewerker coördinatie met als specia-
lisme gevels. Net als mijn collega Wouter van 
Kraanen, die gespecialiseerd is in daken en 
kappen is mijn richting adviseren over het 
monteren van gevel-beplating. De focus is 
vooral gericht op nieuwbouw, zowel woning-
bouw als kantoorbouw maar ook renovatie-
projecten ga ik niet uit de weg. Renovatie 
brengt extra uitdagingen met zich mee. Het 
project moet voor de start worden ingemeten 
en we leveren in zo’n situatie de vervangende 
beplating. Bij nieuwbouw lever je bij ons de te-
keningen aan van de architect. Ik calculeer en 
maak de berekeningen voor de gevelpanelen 
en de montage.’ 
‘We merken regelmatig dat er fouten zitten in 
het bestek en de detailleringen’.
Dit is een nieuwe service bij Verdouw Bouw-
producten. De gevel is vaak specialistisch 
werk. Hoe zit de opbouw van de gevel in 
elkaar? Hoe zit het met de ventilatie? Wat is 
een goede achterconstructie voor de gekozen 
beplating? Kloppen de details? We merken 
regelmatig dat er fouten zitten in het bestek 
en de detailleringen. Het maken van de juiste 

berekeningen en calculaties kost tijd. Samen 
met jouw vaste contactpersoon bij ons geeft Fer-
ry de projectbegeleiding vorm. We werken nauw 
samen met diverse montagebedrijven. In deze 
driehoek, klant, Verdouw als gevelspecialist en 
montagebedrijf bieden we een compleet pakket 
aan die jou kan ontzorgen bij gevelprojecten.
Ferry heeft veel ervaring met geveltechnieken, al 
meer dan 25 jaar. 
Hij kijkt goed terug 
op zijn overstap 
naar Verdouw 
Bouwproducten. 
‘Ik ben nieuw. Ik 
leer de program-
ma’s waarmee 
we werken steeds 
beter gebruiken. 
Ik heb het bedrijf 
leren kennen als 
een collegiale en 
sociale organi-
satie. Als je wat 
vraagt, word je 
geholpen.’ Zijn 
werk is heel 
divers. 

De afgelopen maanden calculeerde hij o.a. 
aan projecten met Cape Cod, Trespa, Eternit 
en Platowood. Ferry vult aan: ‘Het is handig 
dat we een eigen bewerkingsafdeling hebben. 
Dat geeft korte lijnen en mogelijkheden voor 
aanpassingen aan de geveldelen, als dat nodig 
is.’

We zitten aan tafel bij Ferry van Beek. Begin dit jaar is hij bij ons begonnen als werkvoorbereider voor gevelprojecten. Met hem willen we verder 
groeien in het zijn van een partner voor gevelbekleding, zoals Trespa, Eternit en Rockpanel. Samen met onze bewerkingsafdeling kunnen we helpen 
en van waarde zijn bij het uitvoeren van jouw gevelprojecten. Nu zijn inwerkperiode achter de rug is, is het een goed moment om hem eens op te 
zoeken. 
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Maandag 20 januari 2020 werd de eerste paal 
geslagen van het nieuwe kenniscentrum op de 
Graaf van Egmondstraat in Oud-Beijerland. Het 
nieuwe kenniscentrum is een initiatief van De 
Ark (school voor speciaal onderwijs), Willem-Al-
exanderschool (speciaal basisonderwijs), Het 
Pluspunt (speciaal basisonderwijs) en kinder-
dagcentrum Symfonie van de Gemiva-SVG 
Groep. Deze vorm van zorg en onderwijs is 
de eerste in deze vorm en daarmee uniek in 
Nederland.

De aanvraag voor de gevelmontage kwam 
binnen via onze klant Middelwatering Bouw B.V. 
Een mooi project met Cape Cod gevelbekleding. 
Ferry: ‘De samenwerking is goed verlopen. Rei-
nier Zwemer, onze buitendienstman, begeleidde 

dit project op de bouwplaats. We belegden een 
bouwvergadering om alles door te nemen. De 
leverancier van de geveldelen was hier ook bij 
aanwezig. We brachten alle schakels op deze 
manier bij elkaar om een goed resultaat te 
behalen’.

Een uniek element bij dit gevelproject was de 
kleurencombinatie die gesteld werd. Cape Cod 
moest in het verband worden gemonteerd met 
afschuinde koppen van de houten delen. Dat 
was bij deze nieuwbouw één van de afspraken 
tussen de opdrachtgever en de leverancier. 
Dit was nodig voor een goede afwatering van 
de gevelbekleding. De stuiknaden zijn schuin 
gefreesd en gelakt om het materiaal optimaal te 
beschermen tegen alle weersomstandigheden. 

Middelwatering Bouw

‘Het gevelproject is goed verlo-
pen. Vooraf hebben we de werk-
zaamheden zoals de detaillering, 
de planning en afstemming op 
de bouw nauwkeurig doorgeno-
men. De vraag die daar onder 
andere bij naar boven kwam is 
hoe we het logistiek op de bouw 
regelen. De routing is daarop 
goed en gedetailleerd afge-
stemd. Ferry en Reinier hebben 

daar samen een belangrijke en nuttige bijdrage 
aan geleverd en daar zijn we zeer tevreden 
over. Tijdens de werkzaamheden werd er 
bovendien regelmatig gecontroleerd of het naar 
tevredenheid verliep. De combinatie tussen de 
werkzaamheden en de focus op het logistieke 
deel is ideaal in het samenwerken met Verdouw 
Bouwproducten. Bijkomend gevolg van de juiste 
afstemming is dat we nauwelijks restafval op 
de bouwplaats hebben gehad. Het resultaat 
mag er zeker zijn en ik zou het de volgende 
keer weer zo doen.’ - Arjan Kaak, Middelwate-
ring Bouw B.V.

Kansen voor samenwerken
Dit biedt kansen. Met Ferry hebben we de ken-
nis in huis voor het monteren van gevels. Hier-
door is onze afdeling bewerkingen en coördina-
tie nog completer geworden. We kunnen gevels 
compleet leveren en monteren. Wij kijken voor 
je na hoe je het beste de gevel kan opbouwen 
in jouw project, met welke materialen en welke 
constructie.

N i e u w b o u w  v a n  k e n n i s c e n t r u m  O u d - B e i j e r l a n d
EEN MOOIE SAMENWERKING TUSSEN MIDDELWATERING BOUW EN VERDOUW BOUWPRODUCTEN
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# Berichten

Van afvalscheiding tot nieuwe producten...
Dit jaar zijn we we met een circulaire samenwerking gestart in  de 
Gemeente Gouda. In opdracht van De Goede Vastgoedonderhoud ver-
vangt Marius Verhoef 270 dakramen van VELUX. De oude dakramen gaan 

bij dit project retour. Zo red-
den we samen de dakramen 
van de afvalberg en reali-
seren we gezamenlijk een 
CO2- reductie van 28% per 
dakraam over de totale le-
venscyclus. Wij verzamelen 
en faciliteren het logistieke 
proces. De oude dakramen 

gaan terug naar Velux. Op deze manier scheiden we ze van het reguliere 
afval. De dakramen worden vervolgens gedemonteerd. Het glas, hout en 
aluminium kunnen zo weer worden toegepast in nieuwe producten. 

In Apeldoorn staan we er goed op!
Als je vanaf de naald Apeldoorn binnen komt rijden dan kun je niet meer om Verdouw heen! 
Ook hier is een van onze klanten hard aan het werk met een mooi renovatieproject.

In het najaar van 2020 kreeg ons wagenpark er 
weer een broertje bij. Dit keer geen vrachtwagen, 
maar een nieuwe efficiënte Ford Transit. Het is de 
eerste bus voor onze deurenmontage afdeling. Het 
laatste jaar tilden we deze service naar een hoger 
niveau. We zijn nu in staat om opleverpunten snel 
voor je op te leveren. Een mooie stap voorwaarts!

Verdouw Bouwproducten sluit zich als eerste bouwmaterialen- 
en productleverancier aan bij het Madaster 
Partnernetwerk
Een mooie start van het nieuwe jaar! In januari ondertekenden 
Verdouw Bouwproducten en Madaster een partnerovereenkomst. 
Als leverancier heeft Verdouw veel kennis en informatie over haar 
bouwmaterialen- en producten. Deze kennis en informatie is een 

belangrijk onderdeel 
van het materialen-
paspoort en daarmee 
een essentieel onder-
deel in het circulaire 
ecosysteem. Voor meer 
informatie kijk op www.
verdouw.nu/duurzaam
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Cape Cod is gemaakt van Lodgepole Pine (Noord-Amerikaans grenen) en vervaardigd 
volgens innovatieve procedures voor houtdroging en verduurzaming.  De planken zijn 
afgewerkt met een hoogwaardige watergedragen acrylaatlak verkrijgbaar in RAL, NCS 
of een kleur naar monster. 15 jaar gegarandeerd. Door de uitstraling en verschillende 
modellen biedt Cape Cod een op maat gemaakte oplossing voor elk bouwproject.

G e e f  g e b o u w e n  k a r a k t e r

• PEFCTM gecertificeerd
• Lakgarantie van 15 jaar (semi-transparant 8 jaar)
• Bewezen bestendig tegen alle weersinvloeden
• Onderhoudsvriendelijk
• Vrijwel alle kleuren mogelijk
• Semi-transparant uitsluitend in 10 standaard kleuren
• Tijdbesparende montage
• Draagt bij aan C02 neutraal bouwen

U I T  V O O R R A A D
L E V E R B A A R
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Al langer was er sprake van dat de prijzen omhoog zouden 
gaan, maar dit gebeurde slechts mondjesmaat. De afgelopen 
maanden ontstond er toch nog onverwacht grote druk op de 
prijzen met verhogingen tot wel 20%. De beschikbaarheid is 
slecht en veel zagerijen willen slechts handel doen voor korte 
termijn. Een goede thuismarkt (Zweden) en een grote vraag uit 
landen als de VS en Engeland zijn hier de belangrijkste oorzaak 
van. In Engeland lijkt men zich voor te bereiden op een harde 
Brexit en Amerika vraagt vooral veel hout door verminderde 
aanvoer uit Canada, wat traditioneel hun belangrijkste aanvoer-
land is. De redenen hierachter zijn een importtax en slechte 
kwaliteiten vanwege een kever die het hout aantast. Dat laatste 
is iets waar we in Europa afgelopen jaren ook veel last van heb-
ben gehad. Zowel Engeland als Amerika zijn bereid hoge prijzen 
te betalen. Dit geeft prijsdruk op onze markt. Engeland koopt 
vooral 47mm en Amerika SLS, waardoor de beschikbaarheid 
van deze afmetingen het meest nijpend is voor ons. Het balk-
hout is beter beschikbaar, maar steeds meer zagerijen richten 
zich op de productie van SLS ten koste van het balkhout. Hier-
door wordt dit nu ook schaarser. Daarbij komt dat landen uit 
noordelijk Afrika en China zich ook weer nadrukkelijk melden, 
terwijl die grotendeels van de markt verdwenen waren sinds 
het uitbreken van corona. Er zal dus een nieuw evenwicht ge-
vonden moeten worden, maar gezien de omstandigheden is het 
niet te verwachten dat dit op korte termijn gebeurt. Dit betekent 
dat we rekening moeten houden met verdere prijsstijgingen in 
de komende maanden. 

Vu r e n h o u t  a n n o  2 0 2 1 ;  e e n  o n r u s t i g e  m a r k t
De marktsituatie van het vurenhout is al een aantal maanden onrustig. We hebben te maken met slechte beschikbaarheid en snel stijgende prijzen. 
Het is een markt die sterk wordt bepaald door vraag en aanbod, terwijl het aanbod beïnvloed wordt door diverse factoren. Denk hierbij aan de vraag 
wereldwijd, papierindustrie, stammenprijzen, weersomstandigheden e.d. Factoren die we niet zelf kunnen beïnvloeden, maar die wel gevolgen heb-
ben voor onze situatie. Voor de beeldvorming hieronder een beschrijving van de omstandigheden:



Hoge thermische prestaties en slankere 
constructies
De Kooltherm resol hardschuim isolatie on-
derscheidt zich van andere isolatiematerialen 
door de zeer goede isolerende eigenschappen. 
Met een lambdawaarde vanaf 0,018 W/(m∙K) 
bereikt u een hoge isolatiewaarde waardoor 
u met dunnere isolatieplaten kunt werken. 
Slankere constructies betekent besparing op 
de totale bouwkosten. U heeft immers minder 
bouwmateriaal nodig. Bovendien levert het u 
meer ruimte op.

Makkelijk in verwerking
De isolatieplaten hebben een vezelvrije kern 
en veroorzaken geen jeuk. Ze zijn licht en sterk 
en daarom eenvoudig op maat te zagen en te 
verwerken. De isolatieplaten van Kooltherm 
hebben een zeer lange levensduur. Kooltherm 
is het enige harde isolatiemateriaal met een 
DUBO-keurmerk van het NIBE. 

Toepassingen
Met Kooltherm isolatie vindt u voor muren, da-
ken en vloeren een hoogwaardige hardschuim 
isolatieplaat.

Vloerisolatie met Kooltherm
Bij het isoleren van vloeren is er vaak zeer 
weinig ruimte om het isolatiemateriaal in kwijt te 
kunnen. Het grote voordeel van onze Kooltherm 

isolatieplaten is 
dat u er zeer hoge 
isolatieprestaties 
mee bereikt, en 
weinig materiaal 
nodig heeft. Met 
een lambdawaar-
de van 0,020 

W/m·K bereikt Kingspan Kooltherm een van de 
beste isolatiewaarden van alle producten die er 
op de markt verkrijgbaar zijn.

Isolatie voor plafonds en scheidingsvloeren
Onze Kooltherm K10 Plafondplaat kan worden 

gebruikt om de 
onderkant van 
een scheidings-
vloer te isoleren. 
De isolatieplaat 
is ontworpen 
om te worden 
aangebracht aan 
de onderzijde van 

Met de resol hardschuim isolatieplaten uit de Kooltherm lijn bereikt u enorm hoge thermische 
prestaties met een zeer geringe dikte. Ze hebben een zeer lange levensduur, zijn energie besparend 
en zorgen voor slankere constructies voor daken, muren en vloeren. Zo bespaart u op de totale 
bouwkosten en levert het u meer ruimte op.

K o o l t h e r m  i s o l a t i e 
H o g e  t h e r m i s c h e  p r e s t a t i e s  m e t  g e r i n g e  d i k t e

de vloer, dat wil zeggen op het plafond van een 
verdieping eronder of op een zwevende vloer. 
De eigenschappen zoals de hoge isolatie-
waarde bij geringe dikte en de eenvoudige 
verwerking van de Kooltherm K10 Plafondplaat 
maken dit een ideaal product om de platen in 
verschillende toepassingen te bevestigen.

Buitengevelisolatie
In veel landen zien we een toenemend gebruik 
van isolatie aan de buitenzijde van gebouwen, 
afgewerkt met een laag pleisterwerk. De grote 
Europese leve-
ranciers hebben 
een jarenlange 
ervaring met 
het gebruik van 
de Kingspan 
Kooltherm K5 
Buitengevel-
plaat in hun 
systeem. Een groot voordeel van deze oplos-
sing is dat de detaillering geen probleem meer 
vormt. Er wordt een uitstekende isolatiewaarde 
bereikt en er is zeer weinig materiaal nodig. Dit 
zorgt voor algehele hoogwaardige isolatiepres-
taties voor uw buitenmuren.
Meer informatie? Kijk op:
www.verdouw.nu/isolatie-folies/resol-isolatie
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S n e l  e n  m a k k e l i j k  r e n o v e r e n  m e t 
R o c k p a n e l  U n i
Rockpanel Uni is ideaal voor renovaties rondom het dak als een boeiboord, dakrand of gootafwerking. 
De innovatieve eigenschappen van het product staan garant voor een esthetische hoogwaardige af-
werking, ook bij nieuwbouwprojecten. Dankzij het zeer onderhoudsarme karakter biedt het een 
duurzame en snelle oplossing met een strak en mooi eindresultaat. Het is gemakkelijk te 
verwerken en te detailleren op de bouwplaats. In combinatie met nauwelijks zichtbare 
nagelkopjes i.p.v. schroefkoppen krijg je een zeer fraai eindresultaat.
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Rockpanel Uni is beschikbaar in 5 RAL kleuren die perfect aansluiten 
bij bestaand schilderwerk of kozijnen voor een perfecte overgang naar 
andere bouwdelen. 

Ongevoelig voor vocht
Rockpanel plaatmateriaal  is vrijwel ongevoelig voor veranderingen in 
temperatuur en vocht. Afwerking van de zaagkanten en bescherming 
tegen vocht is daardoor niet nodig. Dit betekent een belangrijke tijdsbe-
sparing tijdens de verwerking! 

Naadloze toepassing
Het plaatmateriaal is dimensiestabiel en zet nagenoeg niet uit en krimpt 
nauwelijks als gevolg van wisselingen in temperatuur of vochtigheid. 
Hierdoor zijn zeer smalle voegen van >5 mm mogelijk, en onder bepaal-
de omstandigheden kunnen de platen zelfs naadloos worden bevestigd! 
Daarbij kan het plaatmateriaal ook gebogen worden toegepast voor 
bijvoorbeeld ronde boeiboorden.

Minder sloopkosten en zaagafval
Rockpanel Uni kan onder bepaalde voorwaarden* ongeventileerd toege-
past worden. Dit geldt met name voor kozijn- en puivullingen en zijwan-
den van dakkappellen. Hierdoor is er extra ruimte voor dikkere, betere 
isolatie en hoeft, in bepaalde omstandigheden, de bestaande constructie 
niet vervangen te worden. Daarnaast zijn de platen niet richtingsgevoe-
lig waardoor het niet uitmaakt in welke richting de platen gemonteerd 
worden. Daardoor kan efficiënt en foutloos gewerkt worden.
www.rockpanel.nl 
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S K A N T R A E
b i n n e n d e u r e n  i n  s t i j l

Inspiratie
Skantrae helpt graag bij het vinden van een deur 
die past bij een bepaalde bouw- of woonstijl. 
Modern, klassiek of jaren ’30, er is altijd een 
deur die aansluit bij de wensen van de klant. 
Met de gratis Skantrae app kun je een deur 3D 
in de ruimte ‘plaatsen’. Blader door het gehele 
assortiment en kies een deur, bepaal de kleur 
en bijpassend beslag. Ervaar een complete deur 
‘realtime’ in het interieur! Meer inspiratie is te 
vinden in de onlangs geïntroduceerde brochure 
en op de vernieuwde website. Daar vind je
alles over het uitgebreide en veelzijdige assorti-
ment deuren, accessoires en services.

Bewerkingscentrum
Met het bewerkingscentrum wordt hét verschil 
gemaakt! Skantrae beschikt over computer 
gestuurde (CNC) – freesmachines waar diverse 
bewerkingen aan een deur kunnen worden 
uitgevoerd. De bewerkingen variëren van het 
frezen van sloten, het maken van boringen voor 
beslag, krozen van scharnieren en het op maat 
maken van de deur. Skantrae neemt hiermee 
veel werk uit handen, dit geeft besparing op tijd, 
arbeid en kosten.

Projectservice van Skantrae
Aannemers en zzp’ers kiezen al jaren voor het 

uitgebreide assortiment deuren, accessoires en 
services van Skantrae. Niet zo verwonderlijk, de 
deuren worden met vakmanschap gemaakt van 
hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen 
ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van 
de professional. ‘Ontzorgen’ is het voornaamste 
doel van de projectservice van Skantrae.
Van verkoopondersteuning tot aan het inmeten, 
bewerken, aflakken en afhangen van de comple-
te deur! Skantrae is daarmee dé partner die aan 
alles heeft gedacht!

Voor meer informatie zie: www.verdouw.nu/
skantrae-binnendeuren
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