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I.R.S-Btech hoogwaardige gevelbekleding
Volledig recycleerbare panelen bij vernieuwing Weezenhof
Vijftien portiekﬂats in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg kregen een complete makeover
en maakten een labelsprong, met als ambitie een herontwikkeling op relatief grote schaal.

Laaiend enthousiast
Duurzaamheid was een belangrijk vereiste bij het hele project. In dat kader moesten
alle materialen voor minstens 90% recyclebaar zijn. Ook Rob Hoeben, Area Manager bij
Rockpanel Group, kent de uitdaging van de door Talis gestelde milieueis. “We hebben
hieraan invulling gegeven met ons product Rockpanel Chameleon. Onze panelen zijn
volledig recyclebaar, dus we vullen de opgave goed in. Daarnaast spreken we hier
van brandveilige panelen die tevens voldoen aan de vereiste brandklasse B. Overigens
voldoen al onze panelen standaard aan deze vereiste brandklasse en gaan ze voor 60 jaar
of langer mee.”

De panelen zijn niet alleen duurzaam, ze bieden ook uitkomst als het gaat om het verfraaien
van het uiterlijk van de gevel. De kleur van de panelen verandert namelijk afhankelijk van
het perspectief en de werking van het zonlicht. “Het kleurenspectrum van onder andere
groen, bruin en brons complimenteert de bosrijke omgeving. Bewoners zijn hier laaiend
enthousiast over.”
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Van achterblijver naar koploper
Een lid van de bewonerscommissie laat inderdaad weten gecharmeerd te zijn van de
verduurzaming: “We zijn van een achterstandswoning naar een ‘Jan-des-bouvriewoning’
gegaan. Iedereen is erg onder de indruk van de met de zon en het licht mee-kleurende
platen.” Ook op het gebied van onderhoud zijn de nodige pluspunten te melden. Zo zijn de
panelen voorzien van een zelfreinigende ‘ProtectPlus beschermlaag’, uniek in de gevelwereld.
Ze zijn daarmee bijvoorbeeld bestand tegen grafﬁti. “Een van de redenen voor
de keuze voor deze panelen, naast de recyclebaarheid en het uiterlijk.”
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Vraag meer informatie over de infosessie met Rockpanel
bij uw contactpersoon
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ACTIES VAN DE MAAND
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Luchtdichte pleisteraansluitfolie voor toepassing aan de
binnenzijde van de woning

01/04 – 31/05/2015: Resistit E SK
01/04 – 31/05/2015: Bouwfolie

Resistit E SK
01/04 – 31/05/2015
Bij elke bestelling van 10 rollen
Resistit E SK, 1 rol gratis.

Duurzame afdichtingsstroken voor
gevel, ramen en deuren, kelders en
funderingen met de onmiskenbare
voordelen van EPDM-rubber.
Contacteer I.R.S-Btech voor meer
informatie.

Bouwfolie
01/04 – 31/05/2015
Momenteel speciale voorwaarden op de
bouwfolie.
Voor meer informatie contacteer
uw I.R.S-Btech contactpersoon.
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Prijswijzigingen
Derbigum : prijs- en kortingswijziging
Fermacell : + 1.5 à 2% vanaf
01/04/2015
Golfplaten en toebehoren :
+ 2 % vanaf 01/04/2015
Buzon : + 4% vanaf 01/04/2015
Biplex : + 2.5% vanaf 01/04/2015
De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.
Meer info op www.irs-btech-distributie.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

✓ Dampremmende en luchtdichte
aansluiting van ramen en deuren
✓ In- en overpleisterbaar
✓ Dampremmend aan de
binnenzijde van het gebouw

H = 240 cm

RESIBand zorgt voor een luchtdichte aansluiting van raam- en deurkozijnen
op het pleister- of metselwerk. RESIBand beschikt over een constante µdwaarde (39m) waardoor de folie geschikt is voor het
B = 100 cm
realiseren van de luchtdichting aan de binnenzijde
van het schrijnwerk. Deze dampremmende aansluitfolie is voorzien van een zelfklevende strook en kan
gemakkelijk in een hoek worden gevouwen, deze
kan luchtdicht en duurzaam verkleefd worden.
RESIBand is beschikbaar in breedte 100 mm, 200 mm
en 300 mm.

D=
55 cm

Anrin polyester betongeulen voor huis en tuin
De ANRIN SELF afvoergoten zorgen ervoor dat de ingang van de woning,
de oprit, de garage en het terras zelfs bij hevige regenval beloopbaar blijven.
Het water wordt over de gehele gootlengte snel
opgenomen en afgevoerd.
Zo droogt de verharding rondom
de woning snel weer op.

Zelfklevend aluminium dampscherm
✓ dampdicht dankzij aluminiumfolie
✓ voor alle types gebouwen, ook klimaatklasse 4 (zwembaden,
koel- en vrieshuizen enz.)
✓ perfect beloopbaar
dankzij
interne
wapening
✓ Handige
breedte van
1,08 m
✓ Snelle en
waterdichte
plaatsing
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PRODUCT VAN DE MAAND

ROCKPANEL Lines2

Derbigum Aquatop
De bitumen dakbaan met hoogtechnologische coating voor regenwaterrecuperatie.

Hét alternatief voor houten
en kunststof gevelstroken
ROCKPANEL Lines2 zijn gevelstroken met tand en groef en zijn geschikt
voor horizontale toepassing in geventileerde constructies. De innovatieve
producten zijn een duurzaam en onderhoudsvriendelijk alternatief voor
houten en kunststof gevelstroken.

Isover Xtrasafe System
Het Vario Xtra Gamma

Xtra eenvoudig. Xtra veilig.
Met het Vario Xtra luchtdichtingsgamma
van ISOVER en zijn uniek hechtingssysteem op basis van klittenband wordt het
plaatsen van een dampscherm onder je
dak of op je voorzetwand kinderspel.
Je brengt hechtingstrips (Vario XtraFix)
uit klittenband op de kepers of proﬁelen
aan en je kleeft het dampscherm (Vario
XtraSafe) herop vast.
Het dampscherm hoeft niet langer geniet te worden. Verkeerd geplaatst?
Geen probleem. Dank zij het Vario Xtra
klittenband-systeem, trek je het Vario
XtraSafe-dampscherm gewoon los, om
het daarna opnieuw vast te kleven. Zonder schade. Xtra eenvoudig!

www.btech.be

Nieuwe I.R.S-Btech
cataloog
De nieuwe I.R.SBtech cataloog is
beschikbaar.
Wenst u onze
I.R.S-Btech
cataloog online
te raadplegen?
Verstuur uw aanvraag naar info@btech.be en ontvang
uw inloggegevens. Deze cataloog wordt
steeds up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld per assortiment.

De gevelstroken kunnen blind mechanisch worden bevestigd en zijn leverbaar in 2 formaten, Lines2 S (164 mm) en de extra brede Lines2 XL
(295 mm). De producten zijn geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw en kunnen in woning- en utiliteitbouw worden toegepast in verschillende bouwdelen.
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Vakantieregeling
I.R.S-Btech Puurs
I.R.S-Btech, vestiging Puurs zal gesloten zijn op 6 april 2015 (paasmaandag).

b.zine

april ’15

Een steengoed plaatmateriaal
De onderhoudsarme gevelbekleding van ROCKPANEL
is ontwikkeld voor een snelle en gebruiksvriendelijke
afwerking van gevels en dakranden.

www.rockpanel.be

Dat kan wel!
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