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Voorwoord
Luidt de zomer een terugkeer naar een 
normaal leven in? Wij hopen het met jou! 

2021 is alvast beter gestart dan verwacht. 
De afgelopen maanden merkten we dat de 
economie goed aantrekt en dat jullie - zoals 
altijd - voldoende werk hebben. 

Jammer genoeg zorgt corona nog steeds voor heel 
wat druk op de beschikbaarheid van materialen. 
Het hele APOK team werkt de klok rond om 
zoveel mogelijk producten tijdig in voorraad te 
hebben en we proberen jullie steeds tijdig op de 
hoogte te houden wanneer dit niet zo is.

Nu eindelijk de zon terug schijnt en de corona-
cijfers hun dalende trend verderzetten, 
zien ook wij weer licht aan het einde van de tunnel. 
Bij APOK gaan we daarom voorzichtig 
‘back to normal’.

Dat betekent in de eerste plaats: het heropstarten 
van de opleidingen rond zink, EPDM en gevel. 
Maar goed ook! 

Dankzij deze opleidingen krijgen jullie de mogelijkheid om met een 
hele waaier aan nieuwe, innovatieve producten te leren werken en 
helpen we jou en je collega’s om nog betere stielmannen te worden. 
Meer info vind je op onze website (https://www.apok.be/nl-be/
opleidingen-en-events).

Pak je agenda er maar bij, want we gaan terug klantenevents 
organiseren. En daar zijn we heel blij om. Niets zo belangrijk voor 
ons als contact met onze klanten in een professionele, maar toch 
ontspannen sfeer. Noteer dit najaar alvast Tournée Façade.

Maar de zomer heeft  nog meer in petto! Midden juni lanceerden we 
onze gloednieuwe E-shop. Je vindt er een frisse, nieuwe lay-out, een 
betere zoekfunctie met tal van fi lters en heel wat productinformatie. 
Alles om jullie een nog betere service te kunnen bieden.

In ons magazine vind je zoals steeds een bundeling van heel wat 
handige informatie en mooie klantenprojecten. Heb je zelf een 
lopend of afgewerkt project dat je graag in de kijker zet, stuur ons 
dan zeker een mailtje op informatief@apok.be. Wie weet verschijn 
je wel in onze volgende editie!

Blijf gezond, zorg je voor jezelf en voor elkaar.
Veel leesplezier, 
Het APOK team.

w

Met
APOK Exclusives
kan je uitpakken!
Lees meer over ons nieuw label op p20-21.

De zomer zetten we in
met een actie op onze APOK exclusives.
Meer op de backcover ! 

GRATIS SPORTTAS
COMBINEER & PROFITEER MET DE APOK EXCLUSIVES

KIES EEN COMBINATIEPAKKET OF SELECTEER ZELF JOUW 
PRODUCTEN (ZIE ACHTERZIJDE VOOR DE DEELNEMENDE PRODUCTEN)

MEER OVER ONS NIEUW LABEL APOK EXCLUSIVES OP 

WWW.APOK.BE * LEES DE VOORWAARDEN OP ONZE WEBSITE

1/7/2021 – 31/8/2021E
X C L U S I V E S

EX
CLUSIVES
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TIPLON EPDM… 
en toen was het vat af

k o r t  s a m e n g e v a t
Product: EPDM TIPLON met pre-tape 1,50 mm (1085 m2) 
 isolatie RECTICEL Silver 
Installateur: Dakwerken Hemerijckx, Lieferinge
Filiaal: APOK Aalst 
Project: Appartementen residentie ‘Amandus’, Heldergem-Haaltert
Bouwheer: C-Projects Ternat
Architect: A-Projects Ternat

4 5
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TIPLON EPDM…  
en toen was het vat af

Het goede nieuws: op het dak van het nieuwe appartementencomplex 
‘Residentie Amandus’ in Heldergem-Haaltert plaatste Dakwerken 
Hemerijckx 1085 m2 TIPLON. Het slechte nieuws: tijdens de 
werkzaamheden werd hun drukvat gestolen, samen met veel ander 
materiaal. Ann De Vleminck ‘ontrolt’ het verhaal.

Op jullie website staat 
tamelijk prominent dat 
jullie met TIPLON EPDM 
werken. 
Ja, dat maakt duidelijk dat we voor 
topkwaliteit kiezen. Van een dak 
dat we met TIPLON afwerken, 
weten we met zekerheid dat het 
héél lang waterdicht zal blijven. 
Het is voor ons part ook de dikste 
en de beste EPDM dakdichting. 

En als de klant iets anders 
wil?
Wij zullen op een plat dak alleszins 
TIPLON adviseren. Wil de klant 
daarvan afwijken, dan is dat zijn 
goed recht. We kunnen met alles 
werken, maar TIPLON heeft 

niet alleen zijn sterke kwaliteit. 
Het werkt ook gemakkelijk, snel 
en goed. TIPLON is breder dan 
andere EPDM. Een rol is 3,05 
meter breed en 15,25 meter lang. 
Dat betekent een pak minder 
lasnaden, dus minder kans op 
lekken. Het is uitstekende EPDM. 
Hij geeft meer zekerheid en het 
werk gaat vooruit. Daar doen wij, 
maar ook de klant, voordeel mee. 
En ’t is veilig, we lijmen, er komt 
geen vlam aan te pas.

Zo’n rol weegt wel meer. 
Is die dan niet moeilijk 
handelbaar?
Maar nee. Of we met onze kraan 
nu lichtere of zwaardere rollen 

hijsen, wat maakt het uit? En eens 
boven is het maar een kwestie van 
uitrollen. 

We zijn het gewoon, onze mannen 
kunnen met die zwaardere rollen 
even goed uit de voeten als met 
andere. 

Jullie halen het TIPLON 
EPDM bij APOK.
We zijn al jaren klant van APOK 
in Aalst. In het begin kwamen we 
er voor dakgoten, zink en koper.  
We zijn er al zo lang klant als 
Hemerijckx bestaat, 30 jaar. 

Ze zijn onze vaste leverancier voor 
producten zoals TIPLON. 

  —   E P D M
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W i s t  j e  d a t . . . ? 
Dakwerken Hemerijckx: 
de charme van het familiebedrijf
De voertuigen van Dakwerken Hemerijckx zijn een 
vertrouwde verschijning in de streek tussen Aalst, 
Ninove, Dilbeek en Halle. Het begon 30 jaar geleden, 
toen Jan Hemerijckx het dak op ging. Zijn echtgenote 
Ann Vleminck is mee bestuurder en bekommert zich 
vooral om de administratie. “Onze twee zonen en 
een neef staan dagelijks mee op het dak.  
Daarnaast hebben we 6 vaste werkmannen in dienst, 
waarvan er een al 28 jaar bij ons is.”

Ze doen regelmatig iets waarvan ik zeg: Awel chapeau! 
Ze kunnen soms zeer snel iets leveren. Het zal iedereen 
wel eens overkomen dat je te weinig hebt besteld of iets 
bent vergeten, dan is het goed dat je op een leverancier 
als APOK kunt terugvallen. Soms bellen ze om te 
verwittigen dat een product dat we regelmatig afnemen 
duurder gaat worden, zodat we nog rap een voorraad aan 
de oude prijs kunnen inslaan. 

Oei! Stijgende prijzen…
Daar kunnen zij niet aan doen, hé. Trouwens, als ik hier 
een bloemetje mag uitreiken, dan graag  voor  Vincent 
van APOK in Aalst en Kristof, hij is de vertegenwoordiger. 
Zij zijn altijd nijg in de weer voor ons.  Ik mag vragen wat 
ik wil, ze proberen het altijd in orde te krijgen.

Speelden er voor dit project bijzonderheden?
Het was een mooi project. Met veel opstanden, we 
moesten liftputten uitwerken en zo. We waren er met 
een ploeg van acht, soms drie, naargelang wat er moest 
gebeuren. Wat ik zeker niet zal vergeten is dat we daar 
bestolen zijn. Terwijl de mannen op het dak waren, 
hebben dieven het gerief uit onze camionettes gepikt. 
We speelden verschillende machines kwijt en ook ons 
drukvat. We waren niet het enige slachtoffer. 

Politie ingeschakeld?
Uiteraard, maar natuurlijk  niets meer van gehoord.  Nu 
hadden we gelukkig nog een oud drukvat in ons depot 
staan. Ik heb dat onmiddellijk naar de werf gebracht 
zodat de mannen verder konden met het opspuiten van 
lijm. En we hebben ons ook een nieuw vat aangeschaft bij 
APOK.

Dank u voor die bloemen!
We polsen na het gesprek met Ann ook nog even bij Vincent, fi liaalhouder van APOK Aalst.

Dakwerken Hemerijckx gooit met bloemen naar u. 
Ah, dat is fi jn te horen. We doen sowieso ons best en voor hun project in Haaltert nog wat meer omdat 
er vanuit de fabriek een probleem was met de bestelde isolatie. Wij hebben het voor mekaar gekregen 
dat alles toch nog op tijd op de werf geraakt, zodat ze daar gewoon hebben kunnen doorwerken. 

Kristof doet alles wat hij kan.
Hij is de APOK-vertegenwoordiger voor enkele regio’s, waaronder de onze. Ja, Kristof doet alles wat 
hij kan. Hij volgt de off ertes op, stelt nieuwe producten en acties voor en helpt de klanten met alles wat 
maar enigszins mogelijk is, zowel in voorziene als onvoorziene omstandigheden. 
Het gebeurt meer dan eens dat hij om een klant te depanneren, in zijn wagen stapt om rap nog iets te 
leveren.

A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

6 7

APOK_MAGZ_JUNI/JULI_NL.indd   6APOK_MAGZ_JUNI/JULI_NL.indd   6 30/06/21   22:1830/06/21   22:18



A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

Project in de kijker: 
Privéwoning in Sint-Martens-Latem

Tiplon is een uiterst
sterk volkern

EPDM-membraan.
Duurzaam én met

recuperatie van helder 
regenwater.

® 

Ontdek het aanbod op vmbuildingsolutions.be
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COPPER.
PATINATED.
IMMEDIATELY! www.kme.com

info-tecu-italy@kme.com

Project
Designer
Product

Oberlahnbad Weilburg (D)
Ritz & Losacker - Krieger Architekten Ingenieure
TECU® Patina

Photo © Christopher Arnoldi
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Roofcover speelde een thuismatch waarin ze knap scoorden met 
Prefabond. Dankzij het gelakt aluminium staat het gebouw er weer fris en 
strak bij. Voor de Prefabond aluminium composietplaten hoefden ze het 
niet ver te zoeken: Roofcover is al vele jaren één van de trouwste klanten 
van APOK Wilrijk. 

k o r t  s a m e n g e v a t 
Project: Renovatie zijgevels
 appartementsgebouw, 
 Sneeuwbeslaan - Antwerpen-Wilrijk
Bouwheer: Vereniging van Mede-Eigenaars
Beheerder: 03 Beheer
Dakdekker: Roofcover, Wilrijk
Filiaal: APOK Wilrijk
Materiaal: Prefabond zilvergrijs,  360 m2

Gevelrenovatie: Roofcover 
blinkt uit met Prefabond

  —  GEVEL

Roofcover sneed de platen op maat in 
het eigen atelier. APOK Wilrijk plooide  
de hoekprofielen. Een mooie job met 
mooi materiaal met een mooi resultaat. 

Zaakvoerders Eric De Wit en 
Christoph Verelst van Roofcover kijken 
samen met filiaalverantwoordelijke 
Ben Claes van APOK Wilrijk terug 
op een Job Well Done.

8 9
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Wat is  Prefabond? 
Ben Claes: Dat zijn aluminium 
sandwichpanelen die bestaan uit 
twee gemoff elde aluminiumplaten 
met een kern van polyethyleen. 
Ze zijn stevig, zowel chemisch als 
mechanisch aan elkaar gehecht. 
Je kan het zowel schroeven 
als verlijmen. Zeer interessant 
voor gevels, dakconstructies en 
overkappingen, maar je kan ze ook 
binnen plaatsen. 

Jullie gebruikten het hier om 
de gevel te renoveren?
Christoph Verelst: Het ging 
in de eerste plaats over  
buitenmuurisolatie. De Prefabond-
platen zorgen voor een mooie 
afwerking. Het gebouw had gevels 
bestaande uit  betonelementen. Nu 
ziet het er weer  mooi strak, fris en 
modern uit.  

Hebben jullie zelf Prefabond 
voorgesteld?
Eric De Wit: Ons oordeel heeft  
doorgewogen, ja. Maar eigenlijk 
moeten we daarvoor twee jaar 
terug, toen we voor 03 Beheer 
en voor de Vereniging van Mede-
Eigenaars een gelijkaardige 
renovatie deden. 

Een tevreden klant.
Christoph Verelst: We werken 
alleen met producten waar we 
achter staan. 

Prefabond bewijst duurzaam te zijn, 
stabiel, recycleerbaar en kleurvast. 
Het laat zich goed manipuleren en 
plooien. We verzagen de platen in 
ons atelier en brengen ze klaar voor 
montage naar de werf.

Helpt het klant te zijn bij 
APOK?
Eric De Wit: We hebben drie grote 
leveranciers en APOK is er daar één 
van, in al zijn diversiteit. Behalve de 
Prefabond-panelen, komt ook de 
isolatie van hen. We zijn al 15 jaar 
klant in Wilrijk. Voor al onze werven, 
waar ook in het land, doen we 
onze bestellingen in Wilrijk. Soms 
leveren ze dan uit via andere fi lialen, 
naargelang waar we bezig zijn. Dat is 
gemakkelijk zo. 

Het aluminium 
afwerkingsmateriaal wordt 
op maat gesneden en 
geplooid aangeleverd?
Christoph Verelst: APOK Wilrijk heeft  
de  hoekprofi elen voor ons geplooid.  

Ben Claes: We krijgen het 
afwerkingsmateriaal in de gewenste 
kleur rechtstreeks van de fabrikant 
op rollen aluminium van 1,20 meter 
breed. We snijden en plooien het 
volgens de details die de klant ons 
op plan aanlevert. 

Wat betekent APOK voor 
Roofcover? 
Eric De Wit: Een goede leverancier 
moet een meerwaarde zijn voor de 
organisatie. Het moet kloppen qua 
prijs, knowhow, aanbod, levering en 
service. Wij werken met meerdere 
leveranciers. We wegen regelmatig 
al die zaken af en dus verschuift  er al 
eens iets. 
Maar dat je al zo lang klant bent bij 
dezelfde leverancier, heeft  toch wat 
te betekenen.

Gevelrenovatie: Roofcover 
blinkt uit met Prefabond

  —  GEVEL

W i s t  j e  d a t . . . ? 
Roofcover uit Aartselaar (nabij Boom, Antwerpen) is ruim 15 jaar 
actief en doet alle dakwerken en gevelbekledingen. 
Vanuit de  vestiging aan de A12 stuurt het bedrijf zijn ploegen naar 
werven in heel België, zowel voor industrie, kantoren als de 
woningmarkt. 

” NU ZIET HET ER WEER  
MOOI  STRAK, FRIS
EN MODERN UIT.

8 9
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Om een gevel te bekleden, heb je een waaier aan verschillende 
producten en materialen nodig. Wil je je klant een lange levensduur 
garanderen, dan moet je er dus voor zorgen dat ieder onderdeel van
de gevelbekleding van de hoogste kwaliteit is. 

De voorbereiding van je werf en de keuze van 
materialen, is daarom essentieel. Dat is exact waarom 
Patrick Ubaldi, commercieel directeur van Karma 
Construct, ook voor zijn meest recente werf in 
Libramont weer met APOK in zee ging. 

Service als onderscheidende factor
Mr. Ubaldi kreeg een tijd geleden de opdracht van 
Christophe Deom, een traiteur en ontwikkelaar 
in Libramont, om de gevelbekleding van een 
nieuw ontwikkelingsproject te verzorgen. Het 
betrof een gebouw met 18 appartementen en 
4 studios. Mr. Ubaldi’s eerste telefoontje na het 

aanvaarden van de opdracht, was er een eentje naar de 
Product Manager Gevel van APOK, Gaëtan Maribro.

Patrick Ubaldi: “Ik werk al jaren met APOK en dat is 
geen toeval. Competitieve prijzen zijn al langer een 
vanzelfsprekendheid in de sector. Groothandelaars 
moeten zich op een andere manier onderscheiden. Het 
gaat om de service die je er bovenop kan bieden. In de 
zoektocht naar een partner voor bouwmaterialen, is 
de juiste contactpersoon cruciaal. Als aannemer wil 
je kunnen terugvallen op iemand die snel reageert, 
oplossingsgericht denkt en expertise naar de tafel 
brengt. Dat is exact wat Gaëtan doet.”

Gevelbekleding die een 
leven lang meegaat 

  —  GEVEL
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  —  GEVEL

Enkel de beste materialen, het resultaat van 
7 maanden voorbereiding
Voor het gevelproject in Libramont, werd heel wat materiaal 
gebruikt: 200m2 Resitrix EPDM voor het afdichten van de 
balkons, 1800m2 houtstructuur met Marcovis schroeven, 
785m2 Rockpanel, 320m2 natuurleisteen, 628m2 Piterak XS 
van Terreal. 
De zorgvuldige keuze van deze materialen was een 
belangrijk onderdeel van de voorbereiding van het project, 
die in totaal 7 maanden in beslag nam.

Gaëtan Maribro licht toe: “De klant - Mr. Deom - wilde 
kwaliteitsmaterialen inzetten die een leven lang zouden 
meegaan. Duurzaamheid was hier het kernwoord.”

628m2 Piterak XS van Terreal
Gaëtan: “Aanvankelijk nam Patrick Ubaldi contact met 
ons op om Terreal’s Piterak XS aan te kopen, wat een zeer 
robuust materiaal is. In samenspraak met de architect 
wenste de klant dit materiaal te gebruiken in combinatie met 
met gekleurde panelen.” 

785m2 Rockpanel 
“We hebben hem direct Rockpanel voorgesteld. Het is 
gemakkelijk te installeren, licht en duurzaam. Bovendien 
konden we beroep doen op onze contactpersoon Marc 
Verstraeten van Rockpanel, die ons heeft  geholpen bij de 
voorbereiding van het project.“

200m2 Resitrix EPDM 
“De architect van het project was zeer gevoelig voor het 
feit dat de bouwplaats door de VM Building Solutions zou 
kunnen worden gecontroleerd. De keuze voor Resitrix, 
waar VM Building Solutions een grote verdeler van is, lag dan 
ook voor de hand.  Het is een product dat dankzij de interne 
gaasstructuur een uitstekende weerstand biedt tegen 
scheuren en vormvast is.”

Een feilloze samenwerking tussen alle partijen
De oplevering van het project staat gepland voor eind 
mei. De voorbereiding en opvolging ervan gebeurde in 
samenspraak met alle betrokken partijen: Dhr. Deom en 
diens architect, de aannemer Patrick Ubaldi en Gaëtan 
Maribro van APOK. Dankzij die vlotte samenwerking, is het 
project altijd perfect op schema gebleven.

Bent u ook op zoek naar advies op maat voor uw 
gevelproject?
Spring dan gerust eens binnen in één van onze fi lialen of 
neem rechtstreeks contact op met onze Product Manager 
Gaëtan Maribro op g.maribro@apok.be
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Resitrix, de top in EPDM producten
voor dakafdichting mét 
VM Building Solutions Warranty!

Project in de kijker: 
Pattyn Packaging Lines in Brugge

ADV_APOK_INFO_RESITRIX_TIPLON.indd   1ADV_APOK_INFO_RESITRIX_TIPLON.indd   1 7/06/21   15:317/06/21   15:31
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• Snel en makkelijk te bewerken en installeren
• Ongevoelig voor vocht : zaagranden afwerken is  

niet nodig
• Zeer dimensiestabiel: naadloos te monteren
• Ruime keuze in RAL / NCS kleuren
• Zeer onderhoudsarm

Maak het. Makkelijk. Snel. Duurzaam. 
Met Rockpanel gevelbekleding

Door Rockpanel gevelpanelen te gebruiken 
bespaart u veel tijd en onderhoudskosten.  
Hoe groot of klein het project ook is: nieuwbouw  
of renovatie, een complete gevel of toepassing 
rondom het dak: Rockpanel plaatmateriaal biedt  
de perfecte oplossing:

rockpanel.be

12 13
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In de eerste helft van 2021 startte de Regie der 
Gebouwen met de derde renovatiefase van de 
daken van de musea in het Jubelpark in Brussel. 
In deze fase, waarvan het einde voorzien is in 
maart 2022, worden de daken van Autoworld 
aangepakt, goed voor een oppervlakte van zo’n 
9.000 m2.  APOK, levert een cruciale bijdrage aan dit 
prestigieuze project.

Expertise in dakmaterialen
Pino Paravizzini, Regional Manager West bij APOK 
verklaart: “Van bij het begin van het project werden 
wij door aannemer Six geconsulteerd. Al tientallen 
jaren werken wij nauw met hen samen en in die
tijd hebben we een sterke vertrouwensband 
opgebouwd. 

Dak Autoworld aangepakt met respect voor de oorspronkelijke 
materialen.

APOK essentiële partner 
bij meer dan 30.000 m2 

aan dakrenovatie in het 
Jubelpark

k o r t  s a m e n g e v a t
Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: SIX bvba
Dakmaterialen  APOK
Totale 
dakoppervlakte: ongeveer 31.000 m2 waarvan:

- 18.485 m2 Museum Kunst
  & Geschiedenis
 -  3.490 m2 Legermuseum
 -  9.095 m2 Autoworld

  —  ZINK
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Professioneel ben ik al in contact met het bedrijf sinds 
1991. Een pak mensen van toen werken er nu nog 
steeds en met de nieuwe generatie projectleiders is de 
samenwerking minstens even vlot en aangenaam. Onze 
expertise in de aanlevering van dakmaterialen en als 
producent van maatwerk in non-ferro – waaronder in 
hoofdzaak plaatmateriaal in zink, koper en aluminium 
– sloot bovendien perfect aan bij de noden van deze 
grootschalige renovatie.” 

Zes voetbalvelden groot
De huidige werken kaderen in de renovatie en restauratie 
van de daken van alle musea in het Jubelpark. De totale 
dakoppervlakte bedraagt maar liefst 31.000 m2, of 
niet minder dan zes voetbalvelden. Opvallend is de 
combinatie van verschillende soorten dakconstructies en 
dakbedekkingen, en uiteraard de imposante glaspartijen. 
Een bijkomende uitdaging is dat de daken met respect 
voor de oorspronkelijke technieken en materialen 
hersteld moeten worden, omdat de gebouwen van de 
musea in het Jubelpark beschermd zijn als monument.

Respect voor oorspronkelijke technieken en materialen
De toegepaste techniek voor de afdichting van de 
hellende daken is daarom het typisch Belgisch tasseau-
systeem, identiek aan de bestaande dakbedekking. 
Maar er is wel een groot verschil: de daken worden nu 
geïsoleerd heropgebouwd, waarbij het zink zonder 
ventilatie wordt geplaatst. Hierdoor kan men maximaal 
isoleren, met als resultaat een minimale dikte van de 
dakopbouw.  Bij een dergelijke opbouw wordt gebruik 
gemaakt van ZINC-PLUS van VMZINC®, dat voorzien 
is van een  beschermcoating aan de onderzijde. Het zink 
met natuuraspect wordt aangeleverd door VMZINC®.

Maatwerk
Patrick Sercu, Technical Manager bij APOK, leidt dit 
project mee in goede banen. Voor de aanvang van 
elke nieuwe fase komt hij naar de werf en noteert 
nauwgezet de planning. Dat is nodig, want het technisch 
onderdeel per fase verschilt aanzienlijk. Er zijn een tiental 
verschillende types van maatwerk of tasseaubanen die 
typerend zijn voor de daken. 

14 15
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Dit wordt nauwkeurig bekeken en besproken. In 
overleg en na akkoord wordt de informatie intern 
doorgegeven, waarbij een hele keten in actie treedt; de 
orderadministratie vanuit het filiaal te Kampenhout, de 
productie, en het logistieke gebeuren met de leveringen 
in hartje Brussel.

Het belang van samenwerking
“Dergelijke projecten blijven je bij”, zegt Patrick Sercu. 
“ Alleen al de omvang – meer dan 30.000 m2 dak ofwel  
165ton zink – is heel bijzonder. Maar ook het specifieke 
technische karakter van het af te leveren maatwerk 
onderscheidt dit project. Last but not least wil ik de 
uitstekende samenwerking met de firma Six aanstippen. Ze 
blijven gekend voor hun vakmanschap en wij zijn verheugd 
dat wij met hen kunnen samenwerken”, aldus Sercu.

Na afloop van de werken aan het dak van Autoworld 
volgt nog een vierde fase, waarbij de daken van het 
Legermuseum en de terrassen op de Triomfboog aan bod 
komen. Het einde van deze laatste fase is voorzien in 2023.

14 15
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GARANTIE VMZINC®

50 jaar garantie
een halve eeuw zorgeloos genieten
VMZINC® waarborgt zowel het basismateriaal als het oppervlakteaspect van zijn producten
(natuurlijk zink, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®) gedurende 50 jaar na aankoop.

• De garantie dekt het materiaal tegen productiefouten die corrosie met perforatie
tot gevolg kunnen hebben.

• De garantie dekt het oppervlakteaspect van VMZINC® producten tegen scheuren, 
barsten, blaas- en poedervorming.

De garantie geldt enkel als de producten 
correct worden getransporteerd, 
gestockeerd en behandeld. 
De plaatsing moet gebeuren door
een dak- en gevelexpert volgens 
de VMZINC®-richtlijnen van toepassing 
op het ogenblik van uitvoering.

VMZINC®

DAAGT DE TIJD UIT, 
AL EEUWENLANG
G

A
R

A

N T I E

VMZIN
C

jaar

De volledige garantie en haar 
voorwaarden kan u opvragen 
bij uw VMZINC®-vertegenwoordiger 
of via e-mail:
sales.be@vmbuildingsolutions.com

VMZINC® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

ADV_VMZINC_GARANTIE_180x259mm.indd   1ADV_VMZINC_GARANTIE_180x259mm.indd   1 7/06/21   20:177/06/21   20:17
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Spijker je kennis bij
tijdens onze opleidingen 

  —   O P L E I D I N G E N

Onze gratis EPDM opleidingen niv II en IV zijn ondanks corona steeds 
kunnen blijven doorgaan, weliswaar steeds met een maximum van 
4 cursisten per sessie en de nodige veiligheidsmaatregelen uiteraard !

Hou zeker de opleidingskalender in de gaten de komende weken! 
Deze kan je raadplegen op https://www.apok.be/nl-be/opleidingen-en-events of kan je navragen in jouw filiaal.

Inschrijven op  één adres:  www.apok.be/nl-be/opleidingen-en-events

Heb je nood aan persoonlijke begeleiding 
op de werf ? 
Dan is de EPDM niv III ‘werfopstart op maat’ er 
voor jou!  
Een VM Building Solutions-instructeur begeleidt 
je bij de opstart van je eigen EPDM-project.  

Je bespreekt samen je voorbereiding en de 
verschillende installatiestappen, met extra 
aandacht voor de uitvoering van de dakdetails. 
Na de installatie evalueren jullie samen het 
resultaat en krijg je een aantal tips voor volgende 
projecten.

Niveaus 1, 2 en 4 van het EPDM-opleidingstraject 
zijn helemaal gratis. Voor de persoonlijke 
begeleiding van niveau 3 betaal je € 250
(6 uur werfondersteuning).

Onze 5 opleidingscentra (Kampenhout, Luik, Hoeselt, Malle en Manage) zijn erkend door 
Constructiv. Indien u vooraf uw aanvraag indient, kunt u via hen een financiële tussenkomst 
bekomen. Meer info op constructiv.be.
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Met deze materialen gingen ze aan de slag in 
hun buurt, de gemeente Frasnes-Lez-Anvaing. 
Ze bekleedden er 3 huizen en 2 appartements-
gebouwen met bardage bois Thermochauffé 
modèle Triple. Goed voor in totaal 350m2. 

Look & feel van het platteland
Benjamin vertelt: ‘Dit was een bijzonder fi jn project om 
te mogen uitvoeren. De klant was op zoek naar een 
specifi eke “look & feel”, zodat de gevels van zijn nieuwe 
gebouwen mooi zouden opgaan in het landschap. 

Het nieuwbouwproject werd gerealiseerd in een zeer 
landelijke omgeving, dus moest de gevelbekleding 
mooi passen in het kader. Hout was hier het 
aangewezen materiaal.’

Een fijne samenwerking
De firma Contreras-Stockman is geen onbekende 
voor APOK. Antoine, de vertegenwoordiger van 
APOK Doornik, kent Benjamin en Philippe van 
eerdere samenwerkingen. 

Karaktervol hout in een 
landelijk kader 

Benjamin en Philippe van de fi rma Contreras-Stockman zijn met een 
primeur gaan lopen!  Onlangs rondden ze het eerste gevelproject in 
België af met producten uit het nieuwe houtgamma van APOK. 

  —  GEVEL

18 19
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Benjamin reageert enthousiast: ‘Ik werk graag met 
Antoine en het team van APOK, omdat ze zeer flexibel 
zijn. Dat is nodig voor een een goede dienstverlening. 
Niets is hen teveel gevraagd.’

Nochtans hadden Benjamin en Philippe voor dit project 
reeds een offerte van een andere partij op zak. Benjamin 
vertelt: ‘Toen ik aan Antoine zei dat ik op zoek was naar 
een houten gevelbekleding, vertelde hij me over het 
nieuwe gamma dat APOK recent op de markt bracht. Mijn 
interesse was meteen gewekt. Ik had reeds een scherp 
voorstel op zak, maar Antoine kon me een overtuigen 
met een zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding. Daar ben 
ik als aannemer voortdurend naar op zoek en dat heeft 
me uiteindelijk over de streep getrokken.’

Hout is ‘hot’
Onze Product Manager Gaëtan Maribro, die verant-
woordelijk is voor het nieuwe gamma houten 
gevelbekleding, voelt die groeiende vraag naar houten 
gevels: ‘het is de reden waarom we dit gamma hebben 
gelanceerd. Als gevelbekleding biedt hout heel wat 
flexibiliteit voor aannemers. Hout kan je echt gaan 
bewerken, waardoor er veel verschillende vormen en 
profielen mogelijk zijn.

Benjamin vult aan: ‘Ook bij de eindklant stijgt de vraag. 
Hout straalt een bepaald karakter uit en dat spreekt de 
mensen aan. Het is bovendien tijdloos.’

Benieuwd om de vele mogelijkheden van houten 
gevelbekleding te ontdekken?
Bezoek een van onze fi lialen of neem rechtstreeks contact
op met onze Product Manager Gaetan: g.maribro@apok.be

W i s t  j e  d a t . . . ? 
De houten bekleding van APOK krijgt een Thermowood-
behandeling. Het hout wordt op  speciale wijze verhit, 
waardoor de bacteriën verdwijnen en het hout stabieler 
wordt. Dit proces verlengt de levensduur van het 
materiaal aanzienlijk.

  —  GEVEL

18 19

APOK_MAGZ_JUNI/JULI_NL.indd   19APOK_MAGZ_JUNI/JULI_NL.indd   19 30/06/21   22:2530/06/21   22:25



A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

WWW.APOK.BE

Prijs-kwaliteit en een type onderdakfolie 
voor elke toepassing

APOFIL

TECHNISCHE INFO OP

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma 
en je krijgt APOK Exclusives. We ontwikkelden APOK 
Exclusives op basis van onze know-how en op maat van 
jouw noden als dak- en gevelprofessional. 

APOK Exclusives is

• Een kwalitatief huismerk

• Een label voor hoge kwaliteit

• Altijd op stock

• Een gamma exclusieve producten die je
enkel bij APOK vindt

145 GR 75 M²/ROL 160GR 75 M²/ROL 210GR GEWAPEND 75 M²/ROL

20 21
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C L U S I V E S

EX
CLUSIVES

Bij APOK werken we dag in, dag uit samen met dak- en gevelprofessionals
zoals jou. 

Met APOK Exclusives
kan je uitpakken!

  —  NIEUWS

Het beste materiaal, persoonlijk advies, leerrijke workshops en zo veel meer: 
bij APOK bieden we je alles om van ieder dak- of gevelproject opnieuw een 
succes te maken. 

Giet 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt… 
APOK Exclusives
Al 60 jaar is dak- en gevelbekleding onze natuurlijke habitat. We kennen 
de noden van de stiel, weten hoe de markt evolueert en horen iedere 
dag van jou en andere stielmannen wat jullie vereisten zijn en aan welke 
standaarden dak- en gevelbekleding moeten voldoen.

Met die kennis moesten we wel aan de slag! 
Op basis van die ervaring, zijn onze experts aan de slag gegaan om een 
eigen APOK productlijn te ontwikkelen. Deze producten vind je in ons 
gamma onder de naam APOK Exclusives. Momenteel hebben we een 
assortiment van een 10-tal producten voor platte en hellende daken ter 
beschikking. 

APOK Exclusives: prijs/kwaliteit en altijd beschikbaar
APOK Exclusives is een label voor hoge kwaliteit die we kunnen 
garanderen dankzij onze jarenlange expertise. Het voordeel van een 
huismerk, is dat we het jullie goedkoper kunnen aanbieden. Zo heb je als 
stielman garantie op topkwaliteit voor een zeer scherpe prijs. 
Bovendien hebben we de producten altijd op stock. We kunnen zelf de 
voorraad beheren en zorgen ervoor dat er in elk filiaal altijd voldoende 
stock aanwezig is om aan je noden te voldoen. Tot slot, is ieder APOK 
Exclusives product - what’s in a name - ook exclusief ! Je vindt ze enkel in 
onze filialen! Daar kan je al eens mee uitpakken.

Kom alles te weten over APOK Exclusives in onze fi lialen!
Hebben we je interesse kunnen prikkelen? Kom dan gerust eens langs. In 
elk van onze 30 filialen vind je onze 10 producten van de APOK Exclusives 
lijn terug. Ons team staat er klaar om je persoonlijk advies te geven over 
de gepaste dak- en gevelmaterialen voor jouw project. 
Ons volledige gamma vind je bovendien online in onze e-shop: 
https://www.apok.be/nl-be/apok-exclusives en onze eerste actie kan 
je op de backcover terugvinden!
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www.doerken.be�

DELTA® Fassadefolies

��Nieuwe 
naam!

Zelfde kwaliteit!

De gevelfolies van de DELTA®-FASSADE familie hebben 
een nieuwe naam gekregen. De nieuwe benamingen 
hebben rechtstreeks betrekking op de verschillende 
toepassingen of mogelijke gevelbekledingen van de 
betre� ende folies. De achtervoegsels op de nieuwe 
benamingen komen overeen met de maximale grootte 
van de voegen of het maximale lichtinvalspercentage.

DOE-0000_Anzeige_Umbenennung-Fassadenbahnen_180x260mm_BE_RZ.indd   1DOE-0000_Anzeige_Umbenennung-Fassadenbahnen_180x260mm_BE_RZ.indd   1 14.06.21   12:4514.06.21   12:45
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De bedoeling is om de wegeninfrastructuur 
te moderniseren en de bestaande site te her-
ontwikkelen. Bij dat laatste is ook de Rotselaarse 
ontwikkelaar Bumaco-Group betrokken. 
Ze kochten er in 2018 een multifunctionele 
bedrijfsloods en plaatsten er 2 gloednieuwe 
kantoorgebouwen voor. Die kantoorgebouwen 
vallen behoorlijk op en daar zit de gevelbekleding 
voor iets tussen.

De site die Bumaco-Group ontwikkeld heeft, is in 
totaal 1.3 hectare groot. De bestaande bedrijfsloods 
van bijna 7000m2 is via 2 loopbruggen verbonden 
met de twee nieuwe kantoorgebouwen, die zelf 
ook nog eens 1300m2 in beslag nemen. Aannemer 
De Pelsmaeker Industriebouw vertrouwde de 

gevelbekleding van de kantoorgebouwen toe aan 
Dakwerken Meeus nv, een familiebedrijf uit Ranst.

Gevels in Pigmento groen
Koen, broer van Chris en zonen van oprichter Bert 
Meeus: “De gevelbekleding van dit project besloeg 
een kleine 1400m2. In overleg met de architect, 
werd beslist om te opteren voor een zeer aparte 
materiaalsoort: groene cassettes in zink. Wanneer 
we zink nodig hebben, doen we meestal beroep op 
VM Building Solutions. Met Prozinc hebben ze een 
sterke technische cel die ons ook nu weer actief 
heeft bijgestaan tijdens de voorstudie. 

In een eerste fase hebben we de structuur van het 
gebouw geïsoleerd met PIR. 

In Aarschot werkt men al verschillende jaren aan de opwaardering van 
bedrijventerrein Nieuwland 2.0.  

Wanneer 
gevelbekleding  
de show steelt!

  —  GEVEL

22 23

APOK_MAGZ_JUNI/JULI_NL.indd   23APOK_MAGZ_JUNI/JULI_NL.indd   23 30/06/21   22:2830/06/21   22:28



A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

Vervolgens hebben we regelwerk aangebracht, dat alles 
volgens het Isofinish concept. Dat vormde de basis 
waarop we het cassettesysteem Mozaik® van producent 
VMZINC® hebben gemonteerd.“

Technische krachten gebundeld
Koen: “Dat soort speciale stukken bestellen we altijd 
via APOK. Hun technische bijstand, met Patrick Sercu 
voorop, is zeer belangrijk voor ons. 

De grootte van de cassettes en de uitlijning vroegen oog 
voor detail. Ook qua levering houdt APOK alles mee 
onder controle. Zo krijgen we op verschillende vlakken 
een prima service.”
Patrick Sercu, Technical Manager van APOK, vult aan: 
“Onze taak is in de eerste plaats om de samenwerking 
tussen klant en leverancier te coördineren. Technische 
ondersteuning, waken over de levertermijnen en 
open communicatie, dat zijn onze belangrijkste 
verantwoordelijkheden. 

Voor het project in Aarschot, bestelden we het modulair 
cassettesysteem Mozaik® met een diepte van 40 mm en 
een dikte van het zink van 1 mm.  Dit systeem is geschikt 
voor een geventileerde gevel.  Dat is zeker geen standaard 
maat. De opmeting moet dus zeer nauwkeurig gebeuren, 
zodat VMZINC® de juiste stukken kan produceren. 
Verder zorgden we voor een rechtstreekse levering in het 
atelier van de firma Bert Meeus in Ranst, om risico’s op 
schade tijdens laden en lossen te beperken. Een typisch 
voorbeeld van een constructieve samenwerking waar 
de drie partijen hun expertise bundelen om tot een goed 
resultaat te komen ”

Ben je ook op zoek naar technisch advies voor je 
volgende werf ? 
Spring dan gerust eens binnen in één van onze filialen 
of neem rechtstreeks contact op met onze Technical 
Manager Patrick Sercu op p.sercu@apok.be

24 25
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UNILIN INSULATION, 
UW PARTNER VOOR 
ELK ISOLATIEPROJECT

Isolatie wordt belangrijker en belangrijker in 
het werk van de aannemer. Zowel zijn klanten als 
de architect streven naar een goed E-peil. PIR-
isolatie voldoet gemakkelijk aan die eisen zonder 
constructieve moeilijkheden, zoals te dikke muren.

AANNEMERS BOUWEN DUURZAAM MET PIR

“Wij zijn absoluut bezig 
met duurzaam bouwen 
omdat onze klanten 
dat toch wel vereisen 
tegenwoordig.” 

WWW.UNILININSULATION.COM/DUURZAAM-BOUWEN
- Aannemer JeVaco

24 25
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Dank u.
Reeds meer dan 125 jaar is de firma CUPA PIZARRAS 

actief in de wereld van natuurleien.
Dankzij jullie en het vertrouwen van de vele 

dakwerkers zijn wij trots jullie te mogen bijstaan in het 
uitvoeren van uitzonderlijke werven.

Bedankt voor de samenwerking en samen kijken wij de 
toekomst hoopvol tegemoet.
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Ultradunne vacuümisolatie veilig  
beschermd door harde PIR-platen  
voor platte daken en terrassen

Met zijn extreem thermisch isolatievermogen van  
0,006 W/mK in de kern en maximale dikte van amper  
45 mm, is Deck-VQ® dé oplossing voor het isoleren van 
platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren  
beperkt is. Performant isoleren zonder moeite, het kan.

Voor meer informatie kunt u terecht op  
www.recticelinsulation.be of volg #spacetoinsulate

Ad_Deck-VQ_180x260.indd   1 09/11/2020   16:56
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De Postel 20, de stormpan bij uitstek, is wat je noemt
de ideale mix tussen een klassiek ontwerp en moderne
techniek. Het is een pan met een strakke en toch
vriendelijke vormgeving. Hierdoor is deze pan uitstekend 
geschikt voor klassieke, maar zeker ook voor moderne 
bouwstijlen.

bmigroup.com/be

Postel 20
Moderne klassieker

BMI MONIER
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Wie isolatie op platte daken verlijmt met Teroson EF TK 395 zal 
merken hoe snel, schoon en betrouwbaar dit werkt. Het flexibele 
schuim egaliseert oneffenheden, is handig en spaarzaam in gebruik 
en is zelfs bij lage ondergrondtemperaturen te gebruiken. TK 395 is 
ook stabiel op schuine oppervlakken, dus ideaal voor het uitvoeren 
van details. In de praktijk kan TK 395 het best overtuigen, want het 
schuim kan duidelijk sneller worden aangebracht en hardt sneller uit 
dan traditionele vloeibare PU-lijmen.

bmigroup.com/be

Teroson EF TK 395
Isolatielijm voor iedereen
die hogere eisen stelt
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KronoArt

Duurzaam en kwaliteitsvol. 
Dat zijn de decoratieve High Pressure Laminate gevelplaten
van KronoArt. 

Beschikbaar als geventileerde standaard
of gepersonaliseerde gevelbekledingen, 
in tal van mooie kleuren en ideaal voor
design en architecturale toepassingen.

VOORDELEN :

• Esthetisch attractief 

• Temperatuur- en corrosiebestendig

• Gesloten oppervlak met beschermingslaag vernis 

• Goed bestand tegen vlekken en extreme
weersomstandigheden 

• Makkelijk in het onderhoud

30 31
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25 mm

4 mm

Mat zwart

Meer informatie? Vraag onze brochure aan via 

www.stormpanvario18.be

Bart De Rom, Dakwerken Itterplastiek, Dilbeek

Nieuw: Stormpan Vario 18 

We hebben dakdekkers gevraagd hoe zij de ideale Stormpan zagen. Dat leidde tot 
een  innovatieve pan met een grote variabele kopsluiting van maar liefst 25 mm en een 
 variabele zijsluiting van 4 mm. Voordeel? Halve of ¾ pannen zijn in de meeste gevallen 
niet meer nodig. Dat zorgt voor een enorme tijdswinst en dus een hoger rendement. 
Bovendien biedt dit  Belgisch topproduct een elegante look en garandeert het op elk dak 
een optimaal  eindresultaat, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

De variabele
Stormpan 
geïnspireerd
door dakdekkers

WIE_Vario18_adv-dakdekkers_180x260h_NL.indd   1WIE_Vario18_adv-dakdekkers_180x260h_NL.indd   1 09/06/2021   14:5309/06/2021   14:53
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NIEUW:
formaat 

1m op 3m

iWINDOW2
HET FAVORIETE 
PLATDAKRAAM ...

... en haal de hemel in huis

Bij de renovatie van een keuken is licht een belangrijk onderdeel. 
Veel van je klanten kiezen terecht voor natuurlijk daglicht via een 
platdakraam. Maar welk raam geeft de ideale lichtoppervlakte 
om het keukenblok van 1 op 3 meter perfect te doen uitkomen?

Zoek niet langer
Er is er maar één die aan alle criteria voldoet. 
Het iWindow2 platdakraam van Skylux  
nu ook op formaat 1 op 3.

Benieuwd?
Contacteer ons voor een offerte op maat 
of meer informatie.
Tel +32 (0)56 20 00 00 
of mail naar info@skylux.be

N_adv Apok platdakraam 180*260mm.indd   1N_adv Apok platdakraam 180*260mm.indd   1 31/05/2021   15:1531/05/2021   15:15
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WWW.BELGACLIMA.BE

Belgawall B1

BELGIAN 
QUALITY 
BRAND

High-end gevelfolie
slagregendicht
unieke 10-jarige UV-bestendigheid
voor gevelbekleding met open voegen als 
lucht- en winddichting
zéér dampopen
B1 brandvertragend
systeemcomponent Belgatape BLACK

LUCHTDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DAK, GEVEL EN RAAM

WWW.BELGACLIMA.BE

Belgavar PREMIUM

Intelligent dampscherm

LUCHTDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DAK, GEVEL EN RAAM

BELGIAN 
QUALITY 
BRAND

extra vochtregulerend en luchtdicht
enorm scheurbestendig
hoge treksterkte
flexibele verwerking
systeemcomponent Belgatape PREMIUM

scheurbaar
Met de hand

maximaal comfort

32 33
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VELUX 3in1 en 2in1 dakvenster 
1 venster, meer daglicht, meer uitzicht

Meer daglicht
en breed uitzicht

Eenvoudige installatie
even snel als het installeren 
van 1 standaard dakvenster

Goedkoper
dan alle zelfde producten 
apart verkocht

velux.be/ggls 

NIEUW!
UITGEBREID 

GAMMA
Nu in 10 maten en 

2 glastypen

34 35
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» Uitstekend voor hellende daken
» Tand- en groefsysteem langs 4 zijden
» Markering voor eenvoudige versnijding
» Plaatsing in 2 lagen mogelijk
» Antislip voor veilige plaatsing

Zeer performant lichtgewicht 
PU-isolatiepaneel met reflecterende 
maar niet verblindende afwerking

EFISARKING

100 mm:
R = 4,65
(m².K)/W

ST
AN

DA
AR

D VOOR AL ONZE ISOLATIEPRODUCTEN

EF ISARKING

SOPREMA NV I Bouwelven 5 I 2280 Grobbendonk I Tel: +32 (0)14 23 07 07 
Fax: +32 (0)14 23 07 77 I info@soprema.be I www.soprema.be

Efisarking_20210607_advertentie Apok_nl-BE.indd   1Efisarking_20210607_advertentie Apok_nl-BE.indd   1 6/9/2021   11:57:54 AM6/9/2021   11:57:54 AM
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Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor 
de laatste informatie en nieuwtjes uit de sector!

GRATIS
SPORTTAS
COMBINEER & PROFITEER
MET DE APOK EXCLUSIVES

KIES EEN COMBINATIEPAKKET
OF SELECTEER ZELF JOUW PRODUCTEN

MEER OVER ONS NIEUW LABEL APOK EXCLUSIVES OP 

WWW.APOK.BE

COMBINATIEPAKKETTEN EIGEN SELECTIE PRODUCTEN

1

2

APOSTICK ONDERLAAG 5 ROLLEN
ZELFKLEVEND
+ APOFLEX TOPLAAG APP OF 5 ROLLEN
   APOMAX TOPLAAG SBS 5 ROLLEN

APOFIL ONDERDAKFOLIE 2 ROLLEN
+ APOK TOPBAND 2 ROLLEN
   LOODVERVANGER
+ APOK HOEKKEPERROL 2 ROLLEN

APOFLEX TOPLAAG APP 10 ROLLEN
DONKERE - BLEKE LEISLAG
ZONDER LEISLAG
APOMAX TOPLAAG SBS 10 ROLLEN
APOSTICK ONDERLAAG ZELFKLEVEND 10 ROLLEN
APOFIL (145GR) ONDERDAKFOLIE 3 ROLLEN
APOFIL (210GR) ONDERDAKFOLIE 3 ROLLEN
APOK TOPBAND LOODVERVANGER 10 ROLLEN
ZWART - BRUIN - ROOD
APOK HOEKKEPERROL 10 ROLLEN
ANTRACIET - BRUIN - ROOD
APOK VOETBUIS 80MM 10 STUKS
APOK VOETBUIS 100MM 10 STUKS

* LEES DE VOORWAARDEN OP ONZE WEBSITE

1/7/2021 – 31/8/2021
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