
Berkvens: 
Berkvens is dé specialist op het gebied van binnendeuren, 
binnendeurkozijnen en schuifdeursystemen. Het bedrijf ambieert de 
sterkst vernieuwende totaalaanbieder te zijn van mooie, functionele en 
duurzame binnen toegangsoplossingen voor zowel woningbouw als 
utiliteitsbouw. 
Meer informatie over Berkvens 

 
Cantillana 
Cantillana is een Belgische producent van kant–en–klare mortels in 
silos, tegellijmen, verven, pleisters en gevelisolatiesystemen, verkocht 
in België, Frankrijk en Nederland. Daarnaast maakt Cantillana 
betrouwbare oplossingen toegankelijk.” 
Meer informatie over Cantillana 

 
Duofor B.V.  
Duofor® levert zwaluwstaartplaten en is een gerenommeerde 
producent en leverancier van vloersystemen- en oplossingen voor 
renovatie en nieuwbouw. Naast lichtgewichte vloersystemen is Duofor 
officiële distributeur van YBS Insulation producten voor het Europese 
vaste land. 
Meer informatie over Duofor B.V. 

 
Fermacell 
Fermacell staat al tientallen jaren bekend als hét merk voor topkwaliteit 
gipsvezelplaten. Sinds 2018 maakt Fermacell onderdeel uit van James 
Hardie en levert nu ook hoogwaardige vezelcement 
gevelbekledingsmaterialen. 
Meer informatie over Fermacell 
 

IsoBouw 
IsoBouw is leverancier van circulaire isolatie voor de bouw. De innovatieve 
isolatiesystemen bieden afnemers meer kwaliteit, meer zekerheid, meer 
gemak en grotere kostenreducties. 

Meer informatie over IsoBouw 
 

Isover 
ISOVER Nederland biedt thermische, akoestische en brandveilige 
isolatie-oplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw die zorgen voor 
een comfortabele, energie-efficiënte en duurzame leefomgeving. 
Meer informatie over Isover 

  

https://berkvens.nl/deuren/stijl-lakdeuren
http://cantillana.com/nl/nl/esthetiek/kleuren-en-staalkaarten/gekleurde-mortels-kleurenkaart/
https://duofor.eu/
https://www.carpentiermooren.nl/afbouwmaterialen/category-gipsvezelplaten-gipsvezelplaten-fermacell.html
https://www.carpentiermooren.nl/bouwmaterialen/category-daken-dakplaten-schuin-dak.html
http://www.isover.nl/team
https://berkvens.nl/deuren/stijl-lakdeuren
http://cantillana.com/nl/nl/esthetiek/kleuren-en-staalkaarten/gekleurde-mortels-kleurenkaart/
https://duofor.eu/
https://www.fermacell.nl/nl
https://www.isobouw.nl/nl/
http://www.isover.nl/team


 
Kingspan 
Kingspan is een wereldleider op het gebied van isolatie- en 
bouwschiloplossingen voor hoogwaardige, duurzame gebouwen. 
Kingspan richt zich op een toekomst zonder schadelijke uitstoot waarin 
het welzijn van de mens en onze planeet centraal staat. 
Meer informatie over Kingspan 
 

MAKZ: 
MAKZ MAAKT KALKZANDSTEEN; voor natuurlijk, slimmer en sneller 
bouwen. Natuurlijk; kalkzandsteen is 85% zand, 6% kalk, 9% recycled 
kalkzandsteenpuin en water. Slimmer; kalkzandsteen is constructief, 
onbrandbaar, vochtregulerend, geluidwerend, flexibel en goedkoop. 
Sneller; verwerking van kalkzandsteen is snel en eenvoudig. 
Meer informatie over Makz 
 

Mapei 
Naar welke klus je ook gaat, met de voorstrijkmiddelen, uitvlak- en 
egalisatiemortels, afdichtings- en ontkoppelingsproducten, tegellijmen, 
voegen, kitten en reinigingsproducten van Mapei ben je altijd goed 
uitgerust. 
Meer informatie over Mapei 

 
Morgo Folietechniek B.V.  
Morgo Folietechniek biedt totaaloplossingen op het gebied van 
technische folies, bouwfolies tapes, waterkering, afdichting, isolatie, 
hijsvoorzieningen voor de bouw, timmerindustrie en prefab houtbouw 
(HSB).  
Meer informatie over Morgo Folietechniek B.V. 
 

Rockpanel:  
Rockpanel panelen zijn geschikt voor esthetische afwerking van gevels, 
geveldelen en detailleringen rondom het dak. De gevelplaten zijn 
duurzaam, brandveilig en makkelijk te verwerken in woning- en 
utiliteitsbouw bij zowel nieuwbouw als renovatie.  
Meer informatie over Rockpanel 
 

ROCKWOOL 
ROCKWOOL is wereldmarktleider in brandwerende steenwolisolatie en 
bieden oplossingen voor diverse toepassingen: spouw, geventileerde 
gevel, hellend dak, binnenwanden en vloeren. Begeleid met juiste 
documentatie, tools, services, verwerkingsinstructies en technisch 
advies. 
Meer informatie over Rockwool 
 
 

https://www.makz-kalkzandsteen.nl/
https://www.morgofolietechniek.com/
https://www.carpentiermooren.nl/isolatie/category-pir-pir-kingspan-spouw.html
https://www.makz-kalkzandsteen.nl/
https://www.mapei.com/nl/nl/producten-en-systemen/productlijnen/keramiek-en-natuursteen?utm_source=sakol&utm_medium=overzicht&utm_campaign=keramiek
https://www.morgofolietechniek.com/
https://www.rockpanel.nl/producten/
https://www.rockwool.com/nl/?utm_source=ads&utm_medium=advertorial&utm_campaign=homepage&utm_content=online&utm_term=sakol
https://www.kingspan.com/nl/nl-nl
https://www.mapei.com/nl/nl/producten-en-systemen/productlijnen/keramiek-en-natuursteen?utm_source=sakol&utm_medium=overzicht&utm_campaign=keramiek
file:///C:/Users/p.vandertang/Desktop/Rockpanel Gevelbekleding - Productassortiment |Rockpanel.nl
https://www.rockwool.com/nl/?utm_source=ads&utm_medium=advertorial&utm_campaign=homepage&utm_content=online&utm_term=sakol


Siniat: 
Siniat is gespecialiseerd in vernieuwende gips- en vezelcementplaten. 
Siniat zorgt voor innovatieve oplossingen en voorziet hun systemen van 
onderbouwde testrapporten. Ze bieden een assortiment binnen -en 
buitenoplossingen. 
Meer informatie over Siniat 
 

Unilin Panels 
Gepassioneerd door hout, gebrand op service, een sterke duurzaamheidsvisie, 
innovatieve houten panelen met een creatief productdesign produceren voor 
de bouw - en interieursector: dat is wat Unilin Panels doet. 
Meer informatie over Unilin Panels 
 

Velux: 
VELUX transformeert ruimtes met het productassortiment naar favoriete 
plekken en leefbare omgevingen. Meer daglicht en frisse lucht dankzij VELUX-
dakramen, dakkapellen, lichtkoepels, raamdecoratie, rolluiken en 
buitenzonweringen. 
Meer informatie over Velux 

 
Weekamp Deuren 
Op deze website kunt u alles vinden met betrekking tot onze producten 
en onze diensten. Via onderstaande kolommen kunt u kiezen waar u 
onder valt. Op zoek naar algemene informatie, (technische) 
documentatie over de verwerking of gegevens van onze producten? 
Dan kunt u gaan naar onze kennisbank. Hier zult u alles vinden over 
onze producten en werkwijze. 
Meer informatie over Weekamp Deuren 
 

West Fraser, voorheen Norbord.  
 
 
 

 

https://www.siniat.nl/nl-nl/
https://www.unilinpanels.com/nl-be/over-unilin-panels
https://www.velux.nl/professionals
http://prof.weekampdeuren.nl/nl/kennisbank/
https://prof.weekampdeuren.nl/nl/
https://www.unilinpanels.com/nl-be/over-unilin-panels
https://prof.weekampdeuren.nl/nl/
https://www.velux.nl/professionals

