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Voorwoord
2020 is voor iedereen een bijzonder
jaar geweest!

De woorden ‘social distancing’ zijn niet meer 
weg te denken uit ons dagelijkse leven…
Zowel op de werkvloer als privé met familie 
en vrienden is het allesbehalve een ‘sociaal’ 
jaar geweest.  Zo min mogelijk fysiek contact 
en zoveel mogelijk afstand bewaren, liefst 
minimum anderhalve meter… Laat ons hopen dat 
dit een uitzondering mag blijven.

Het positieve is dat we zijn blijven 
SAMENwerken doorheen het jaar, mits 
wat extra voorzorgsmaatregelen uiteraard, 
waarbij we de gezondheid van iedereen steeds 
vooropgesteld hebben!

Een aantal gelegenheden zijn door corona 
jammer genoeg eerder in stilte gepasseerd, 
zoals de verhuis van het filiaal te Malle naar een 
gloednieuw gebouw en  de eerste verjaardag 
van ons jongste filiaal in Ieper. 

Intussen hebben we ook een aantal nieuwe services gelanceerd: 
zoals de nachtkluis te Ieper, een volledige maatwerkafdeling in 
Anderlecht en een Staande Naad productie in Sint-Niklaas. 

Ook voor 2021 hebben we nog heel wat plannen om onze 
klantenservice te verbeteren.

We DANKEN u graag voor het VERTROUWEN in APOK en 
haar sales teams.

Blijf gezond, zorg voor jezelf en voor elkaar!
Het APOK team

w

In deze rare en voor sommigen ook eenzame tijden draagt
APOK meer dan ooit een warm hart toe aan de bewoners van 
vzw Ons Tehuis Brabant.
Ons Tehuis Brabant (OTB) is een zorgcentrum voor volwassenen met een ernstige
of milde verstandelijke beperking.

APOK werkt reeds jarenlang samen met dit zorgcentrum voor verpakkingswerk. Recent 
hebben we een nieuw project opgestart waarbij enkele bewoners uit het Auti-Atelier 
– samen met hun begeleiders – één keer per week de verplaatsing naar onze magazijnen 
maken  om een handje toe te steken.  Dit steeds met veel enthousiasme en nauwkeurigheid !
Maar onze samenwerking gaat veel verder dan dat. Voor de Warmste Week van 2018 
heeft  APOK een actie opgezet voor deze vzw. Met het ingezamelde bedrag, waarbij ook 
onze klanten een duit in het zakje gedaan hebben door Wafels te kopen,  heeft  OTB vorig 
jaar kunnen investeren in het Auti-Atelier en de uitbreiding van een belevingstuin met 
decoratieve waterpartijen. 
Dit jaar leek het ons leuk om eens een kijkje te nemen in de Artotheek  van OTB waar ze 
kunstwerken van de bewoners aanbieden om te ontlenen.  

Binnenkort zullen enkele  schilderijen de wandelgangen van ons hoofdgebouw APOK 
Kampenhout alvast iets kleurrijker maken.

#APOK #wecare

We wensen
iedereen een gezond

en actief 2021 !

#wecare
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Op het dak van
De Schoenmaeker ligt 
Resitrix EPDM

k o r t  s a m e n g e v a t
Project Dakrenovatie toonzaal, ateliers en woning
Opdrachtgever Meubelen De Schoenmaeker Mechelen
Materiaal Resitrix SK - SKW EPDM 5000 m2

Dakdekker Albodakk BV Westerlo
Filiaal APOK Aarschot
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Op het dak van 
De Schoenmaeker ligt  
Resitrix EPDM

Albodakk bv van Koen Peeters legde 5.000 m2 Resitrix EPDM op het 
dak van Meubelen De Schoenmaeker in Mechelen. Een dak groeit, als 
de zaak eronder dat ook doet: in 1955 begon De Schoenmaeker als een 
bescheiden garnierderij. 65 jaar later is het een meubeltoonzaal van  
4000 m2 met daarachter nog eens eigen ateliers.

Koen: Het platte dak van toonzaal, 
ateliers en woning moest volledig 
worden vernieuwd. Alles samen 
goed voor 5.000 m2.

Waarom koos je voor 
Resitrix.
Koen: Omdat we degelijk 
werk willen afleveren. Goed 
vakmanschap vraagt ook om de 
juiste producten. In dit geval: EPDM.  
Resitrix is een kwaliteitsvolle 
dakbedekking.  Je kan het in 
één laag plaatsen wat minder 
opbouwgewicht betekent.  

We hebben geen vuur nodig om 
Resitrix te leggen, dat maakt het 
ook brandveiliger.

Jullie halen jullie materiaal 
in de APOK van Aarschot. 
Nooit elders?
We zijn al 18 jaar klant van 
de APOK in Aarschot, maar 
sporadisch komen we ook in 
andere filialen. Dat hangt wat af 
van waar de werf is. 

Het is voor ons gemakkelijk dat er 
vestigingen in heel het land zijn. 
In Aarschot werken de mensen 
echt met hart en ziel. Het is een 
aangename samenwerking en ze 
zorgen voor correcte leveringen.  
Ze streven bijvoorbeeld ook naar 
perfectie in het plooiwerk van zink.

  —   E P D M
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W i s t  j e  d a t . . . ? 
Albodakk met de ‘k’ van Koen
Eerst stond Koen Peeters als werknemer op het dak. 
Als eenentwintigjarige waagde hij de sprong…  naar 
het ondernemerschap. Was het atelier eerst nog een 
garage, dan is het nu een magazijn van 800 m2. 
Koen weet zich ondertussen ook omringd door 
10 tal vakmensen in vijf ploegen.

De Schoenmaeker in Mechelen kiest
een dakdekker uit Westerlo, niet bepaald om 
de hoek…
Koen: We zijn actief in heel het land en werken zowel 
voor particulieren als met architecten samen.  We hadden 
ook al voor de buren gewerkt die tevreden waren en zo 
hebben we dit mooie project kunnen binnenhalen.

Toeval?
Koen: Ik zou dat geen toeval noemen. Mond-aan-
mondreclame komt niet vanzelf, je moet dat verdienen 
door goed werk af te leveren. Vandaar ook het belang van 
met goed materiaal te werken. 

Waarom staan er eigenlijk twee k’s in 
Albodakk? Is het de ‘k’ van kwaliteit?
Koen: Albodakk komt van ‘Algemene bouw- en 
dakwerken’. Voor de extra ‘k’ is mijn voornaam de 
inspiratie geweest. Maar het zou ook de ‘k’ van kwaliteit 
kunnen zijn. Goed idee!

” WE HEBBEN GEEN VUUR 
NODIG OM RESITRIX TE 
LEGGEN, DAT MAAKT HET 
OOK BRANDVEILIGER.

De Varimat van de fabrikant Leister is een hetelucht lasautomaat met 
analoge sturing en mechanische aandrijving.  Met behulp van de Varimat 
kan je onze Resitrix dakafdichtingsmembranen snel en doeltreffend 
lassen.  Ervaar de optimale ergonomie, de eenvoudige verwerkingswijze 
en de overzichtelijke ‘e-Drive’-bediening. 

Contacteer jouw APOK filiaal voor de beschikbaarheid en de 
huurmogelijkheden (per dag of per week)! 

Productkenmerken
o Proceszekerheid, het lasapparaat

schakelt uit bij een te lage elektrische 
spanning 

o Gepatenteerde pendelrol egaliseert 
oneff enheden

o Optimale ergonomie

o Gebruikersvriendelijke display met 
‘e-Drive’ (voor onze meeste toestellen) 

o Constante aandrijving met geregelde 
elektronica

Volgende filialen hebben een lasautomaat ter beschikking voor u : 
Aarschot • Eke • Lessen • Manage • Anderlecht • Hoeselt • Luik • Verviers • Bavikhove • Ieper • Lummen • Waremme • Brugge • 

Kampenhout • Malle • Wilrijk

Heb je een grote werf plat dak ?
Werk je graag snel én doeltreffend ?
Aarzel niet en huur bij APOK
uw Varimat lasapparaat.

Huur bij APOK uw
Varimat lasapparaat!
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Hoogwaardige waterdichting
voor dakrenovatie met

Resitrix®-EPDM

Resitrix® is een geregistreerd handelsmerk 
van VM Building Solutions NV
www.resitrix-epdm.be

ADV_RESITRIX_APOK.indd   1ADV_RESITRIX_APOK.indd   1 9/11/20   15:189/11/20   15:18
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Voor alles moet een eerste keer zijn: zo moest Jo Van Den Mooter van 
Europa Clean uit Bornem onlangs voor het eerst aan de slag met wit 
Prefa-aluminium voor de uitbouw van de hellende daken van residentie 
De Witte Berk, een kernversterkend renovatieproject in het hartje van 
zijn eigen gemeente. 

k o r t  s a m e n g e v a t 
Dakwerker: 
Europa Clean, Bornem
Aannemer: 
HERO Construct, Dendermonde
Architect: 
Studio Klein-Brabant, Bornem
Bouwheer: 
Levanto, Oppuurs
Materialen in de kijker: 
Zuiver wit Prefa-aluminium, QUARTZ-ZINC®

Wit Prefa-aluminium: 
vederlicht maar ijzersterk

  —  ALU/ZINK

Residentie De Witte Berk in cijfers
● twee handelsruimten 
● elf appartementen met twee of drie slaapkamers 
● BEN30-label

8
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De lichte look van wit Prefa-
aluminium
De keuze voor zuiver wit Prefa-
aluminium kwam er op aangeven 
van architectenbureau Studio 
Klein-Brabant, ook al uit Bornem. 
Dit om esthetische redenen: een 
deel van De Witte Berk is immers 
ondergebracht in een oud pand 
met geklasseerde gevel, waarvan 
de oude charme nog eens in de 
hagelwitte verf werd gezet. Het 
geheel is sowieso een baken van  
innoverende, hedendaagse en 
fl exibele architectuur en moet 
voldoende licht en luchtigheid 
uitstralen. De dakuitbouw moest 
daarop zo goed mogelijk aansluiten, 
ook qua look en feel. Er was dus 
geen ruimte voor donkere of zware 
kleuren.

Een uitdaging wordt 
aangename ervaring
Hoewel Jo Van Den Mooter al een 
aantal (vierkante) kilometers op zijn 
teller heeft  staan als dakwerker, was 
het de eerste keer dat hij met wit 
Prefa-aluminium met Staande naad 
aan de slag moest. ‘Dat was wel een 
uitdaging, maar ik kon doorlopend 
op heel wat steun rekenen van 
Patrick Sercu, Technical Manager 
bij APOK. Hij heeft  me voor aanvang 
goed gebrieft  over de best mogelijke 
aanpak, en hij is ook twee keer op 
de werf komen kijken’, vertelt Jo. 
‘Vederlicht is dat materiaal. 

Maar aan het einde van de rit was 
ik zelf verbaasd hoe stevig de fi nale 
constructie in elkaar zat en hoe 
vlot alles was gegaan. Het was een 
aangename ervaring om ermee te 
werken, ik heb het nu helemaal in de 
vingers’, blikt Jo tevreden terug. 

Reken- en puzzelwerk
‘Verder zorgden ook de wisselende 
nuttige breedtes van 230, 270, 400, 
530 mm voor heel wat denkwerk’, 
weet Jo Van Den Mooter nog. Ook 
mocht Jo nog een ander deel van 
de residentie uitrusten met dak 
in Staande Naad, ook goed voor 
een ruime 100 m2. Daarvoor werd 
QUARTZ-ZINC met Staande Naad 
gebruikt.

Al acht jaar klant bij APOK
Naar inmiddels goede gewoonte 
bestelde Jo al zijn materialen, 

van dampscherm tot platen, bij 
APOK Sint-Niklaas. Daar is Jo nu 
al 7 à 8 jaar klant. ‘In het begin 
ging ik er sporadisch iets halen. Ik 
had al gauw een goede band met 
hun medewerkers, die altijd heel 
persoonlijke service leverde, en zo 
ging ik er steeds vaker. 

Prijs is belangrijk, maar 
service evenzeer
Vandaag neem ik zo goed als al mijn 
basisbenodigdheden en materialen 
bij hen af. Zeker voor mijn zinkwerk 
en buizen ben ik zeer tevreden over 
het maat- en plooiwerk dat ze er 
leveren. Dat bereiden ze altijd tot in 
de puntjes voor. 
Prijs is een belangrijke factor, dat 
zit goed, maar service heeft  toch 
ook zijn waarde, ook dat zit meer 
dan snor bij APOK’, sluit Jo Van Den 
Mooter tevreden af.

Wit Prefa-aluminium: 
vederlicht maar ijzersterk

  —  ALU/ZINK

W i s t  j e  d a t . . . ? 
In de streek zijn we eerder bekend als ‘Europa-Clean dakwerken’. 
Verder zijn we een bedrijf dat inmiddels 40 jaar actief is waarop 
we een lange tijd expertise hebben opgebouwd. Het resultaat is 
hierdoor te danken aan de goede samenwerking van een ervaren 
en dynamisch team die al 10-20 jaar ervaring hebben in het beroep. 
Daartegenover proberen we altijd onze activiteiten te vernieuwen 
en verder te ontwikkelen om mee te zijn met de recentste bouw-
trends. Hierbij zijn we blij met de partnership met APOK die ervoor 
zorgt dat we langs beide kanten optimaal kunnen ontwikkelen.

9
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Bouwprofessionals vertrouwen al jaren op de 
staande naden van VMZINC® voor de 
afwerking van hun daken. G3 – de derde en 
laatste generatie – is enorm geliefd voor haar 
installatiegemak en strakke esthetiek. 

Voor die liefhebbers hebben we goed nieuws: 
de nok van het G3-systeem kreeg een upgrade.

• Uniek systeem op de markt.
• Makkelijk en snel te installeren.
• Nog beter bestand tegen de hevigste wind.
• Extra kleuren voor een perfecte visuele

integratie.

Meer info over het vernieuwde G3-systeem op 
www.vmzinc.be

www.vmbuildingsolutions.beVMZINC® is een geregistreerd handelsmerk van VM Building Solutions NV

De vernieuwde nok van het
VMZINC® G3-systeem

Sterker. Sneller. Eleganter.

ADV_VMZINC_G3_APOK.indd   1ADV_VMZINC_G3_APOK.indd   1 9/11/20   14:249/11/20   14:24
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Onze opleidingskalender 2020 stond 
ingepland, maar corona heeft deze behoorlijk 
door elkaar geschud.  Opleidingen annuleren, 
opnieuw inplannen, terug annuleren… het 
kan allemaal als we hiermee de verspreiding 
van het virus kunnen tegengaan. Onze gratis 
EPDM-opleidingen werden opnieuw opgestart 
eind mei. Deze blijven we organiseren, mits 
een beperkt aantal deelnemers en de nodige 
veiligheidsmaatregelen uiteraard.

OPLEIDINGEN
en CORONA…
een moeilijke combinatie 

  —   O P L E I D I N G E N

De EPDM-dagopleiding (8u-niveau II) en EPDM-
vervolmakingscursus (4u-niveau IV) zijn praktische en zeer 
interessante scholingen voor u en uw medewerkers en vinden 
plaats in onze opleidingscentra Kampenhout, Hoeselt, Luik, 
Manage en recent ook in onze nieuwe burelen en magazijnen 
te Malle.  De opleidingskalender vindt u terug op www.apok.
be/opleidingen-events of contacteer uw APOK filiaal.

Onze 5 opleidingscentra zijn erkend door Constructiv. Indien 
u vooraf uw aanvraag indient, kunt u via hen een fi nanciële 
tussenkomst bekomen. Meer info op constructiv.be.

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

NIEUW in ons aanbod opleidingen 2021 zijn drie modules
van de Heli Safety Academy (HSA)

• Veilig werken op hoogte
• EHBO + kleine blusmiddelen
• Asbest – eenvoudige handelingen

Samen met de HSA hebben we per module een 
programma samengesteld specifiek voor u.

Interesse?
Voor meer informatie kan u terecht op
www.apok.be/opleidingen-events of contacteer 
uw APOK filiaal.

Onze veiligheidsmaatregelen:

>1.5m De social-distancing van 1,5m is 
bij ons een strikte regel.

Lunchpakketten zijn individueel verpakt.

Het dragen van een mondmasker en 
handschoenen is verplicht.

Alle gehanteerde tools worden vóór elke opleiding 
door ons ontsmet.

11
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Derbigum® NT en Derbicoat® NT zijn het resultaat van jarenlange research en ontwikkeling. 

Deze producten beperken de ecologische impact van gebouwen tot een minimum.

NT-Producten:  
levenslange waterdichting in een circulaire economie

•	 De	onderlaag	Derbicoat	NT	bevat	min.	30%	recyclaat
•	 De	bovenlaag	Derbigum	NT	bevat	min.	25%	recyclaat
•	 De	glasvlies-	en	polyesterwapeningen	zijn	op	basis	van	 

gerecycleerd	materiaal

•	 Is	ATG-gecertificeerd
•	 Is	terug	recycleerbaar	na	levensduur

2020-06-04 Jaarfolder De Doncker 210x297+5.indd   2 4/06/20   16:13
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De geperste steenwolplaat is geplakt, volgens een vooraf 
bepaald design door de architect en eigenares. Deze platen 
zijn onderhoudsvrij, duurzaam en kleurecht. APOK voerde 
voor FMC Toitures de studie uit. De afwerking in aluminium 
heeft als niet onbelangrijk detail een heel smal design rond het 
raam. Het aluminium komt van Prefa en werd op maat geplooid 
door APOK Manage.

Rondom een deel van de woning zorgen 167 panelen Rockpanel 
Antraciet 716 voor een heel nieuwe look en geven aan deze 
karakterwoning een moderne toets. 

Oud huis, 
nieuwe gevel

k o r t  s a m e n g e v a t 
Gevelrenovatie privéwoning
Product Rockpanel type: Antraciet 716   
 (164 panelen, 230 m2)
Installateur FMC Toitures sprl
Bouwheer Mw Bertolin 
Architect Vincent Forlante
Filiaal APOK Manage

In Chapelle-lez-Herlaimont, tussen La Louvière en Charleroi, gaf  
FMC Toitures sprl in een kleine twee weken tijd de gevel van een herenhuis
een grondige ‘make-over’. 

  —  GEVEL

13
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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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In 1603 legden metsers de eerste steen van de Sint-Bernardusabdij in
Bornem. Vandaag behoren de gebouwen tot het beschermd erfgoed. 

Na een grondige renovatie hebben de paters 
een schitterend dak in CUPA natuurleien boven 
het hoofd en weten zij zich weldra omringd door 
de bewoners van moderne appartementen. 
Ilias van Mady Dakwerken was de devote 
dakwerker van dienst.

De werken liggen al anderhalf jaar 
achter de rug. Wat komt er het eerst 
bij je op als je eraan terugdenkt?
Het mooie resultaat dat we hebben kunnen 
neerzetten. Het is een imposant gebouw dat 
mooi is afgewerkt, wat toch niet simpel is. Het is 
zeker een referentie om fi er op te zijn.

En als je wat harder terugdenkt?
Op het dak lagen oude asbestleien. Die hebben
we conform de norm verwijderd: eerst 
ingekapseld met een product, met water 
besproeid om stof te mijden en voorzichtig 
verwijderd. We hebben daar een attest voor. 
Eens dat gedaan, konden we het onderdak leggen 
en de leien plaatsen. We hebben ook Veluxen 
geïnstalleerd en de bakgoten opnieuw bekleed 
met zink. De oude abdijgebouwen worden 
grotendeels ingericht met appartementen. Het 
is nog niet helemaal afgewerkt, maar het wordt 
heel chique. 

Waarom deze natuurleien?
CUPA 4 Vlaams model 40/22. Dat was de keuze 
van de klant. In het kader van een renovatie 
leg je niet om het even wat op een dak.  Deze 
natuurlei past hier uitstekend en is een keuze 
die de oorsprong en het verleden van de abdij 
respecteert.  Deze traditionele leien hebben een 
prima prijs-kwaliteitsverhouding, dat zal ook 
wel gespeeld hebben.

Jullie zijn van Deinze, dan is Bornem 
bij Antwerpen niet meteen bij de deur.
Dat klopt. We zijn al ruim tien jaar vaste klant bij 
APOK Drongen, dat ligt wel dicht bij onze deur.

Toen kwam de kooiaap 
uit de mouw 

Maar wanneer we verder van huis werken, wenden we ons 
tot andere APOK-vestigingen. In dit geval was dat APOK 
Sint-Niklaas het dichtste bij onze werf. De nabijheid overal speelt 
in ons voordeel. 

Kan je dat APOK-voordeel concreet maken?
In onvoorziene omstandigheden, of als we iets te laat 
doorgeven, wat soms gebeurt, zijn we rap geholpen. Hier in 
de abdij, bijvoorbeeld, geraakte Chris, de chauffeur, met zijn 
kraanwagen niet onder de poort door, de doorgang was ook te 
smal. Dat gaf hij door en de volgende levering was al meteen 
met een vrachtwagen met kooiaap. Die vorkheftruck reed alle 
paletten tot op het binnenplein. Goed geregeld en gemakkelijk 
voor ons.

Gaf APOK Sint-Niklaas je een thuisgevoel?
Ja. APOK is APOK, toch?  Met overal dezelfde service en 
dezelfde materialen. Het voortraject bespreken we met de 
mensen van de APOK die we het best kennen, in Drongen. Alle 
afspraken maken we daar en zij doen ook de coördinatie. Zodra 
de werf in gang schiet, bedient ons de APOK die het dichtst 
op de zaak zit. Voor ons is dat een tijdsbesparing, want alles is 
snel ter plaatse. Onze klanten hebben meestal weinig geduld. 
Ze kijken naar de prijs en de kwaliteit.  Wij ook en APOK gaat 
daar goed in mee. Het gaat van schakel naar schakel en APOK 
schakelt goed.
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  —  PANNEN

APOK DRONE SERVICE
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Kwaliteit kan je leveren aan 
een hoge prijs, maar ook 
aan eerlijke prijs

Benny Vanhoutte zweert bij roofing van Apomax. Dat heeft volgens 
hem niet alleen met de prijs te maken, maar ook met de kwaliteit 
van dit huismerk. Hij zit al meer dan 20 jaar in het vak en heeft zich 
gespecialiseerd in platte daken. 

VOOR

NA
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Ik zeg altijd: ieder zijn stiel. Om 
iets echt goed te kunnen, moet je 
je daarop toeleggen. Regelmatig 
verandert er wat: de producten, de 
methoden, de isolatienormen, je 
moet het allemaal bijhouden. Zeker 
voor een zelfwerkende baas is het 
belangrijk te weten waar je mee 
bezig bent. Het komt op jezelf aan.

Je vernieuwt de roofing op 
dit appartementsgebouw in 
Izegem met Apomax.
Er was waterschade. Het was de 
hoogste tijd voor een nieuwe dak- 
dekking. Alles samen 240 m2. Ik neem 
de oude roofing en isolatie weg en 
plaats alles nieuw. Ook op de ter-
rassen. Daar breek ik ook de tegels 
uit om achteraf nieuwe te plaatsen.  
Er zijn twee dakappartementen. In een  
ervan woont een mevrouw die een 
rolstoel gebruikt. Die tegels moeten 
goed geplaatst zijn.

Je bent een van de trouwste 
afnemers van Apomax in de 
APOK Torhout
Ik gebruik altijd Apomax, voor 
mij is dat de beste rol die er is. 
Apomax heeft een lage prijs en is 
echt goed van kwaliteit. Apomax 
is SBS-bitumen, ik werk er graag 
mee. Het is soepeler dan APP en 
heeft een polyestervlieswapening 
die je niet kunt scheuren. Apomax 
is ook vliegvuurbestendig: als er 

smeulende resten op neerkomen 
van een naburige brand, vat het geen 
vuur. Dat is een belangrijke plus. In 
zijn prijscategorie heeft Apomax 
héél veel te bieden voor zijn prijs. Ik 
zou geen andere roofing willen.

Héb je ooit andere roofings 
gebruikt?
Voor ik zelfstandige werd, werkte ik 
ook al voor een bedrijf dat uitsluitend 
platte daken deed. Ik heb in mijn 
twintig jaar ervaring alle gangbare 
merken gebruikt en weet dus wat 
er te koop is. Trouwens, heel in het 
begin werkte ik in een fabriekje waar 
ze roofings maakten. Ik weet wat 
erin moet zitten om goed te zijn. Ik 
weet ook uit welke fabriek Apomax 
komt. Exact dezelfde roofing maar 
met het bekende merklabel erop 
geplakt kost makkelijk 40 procent 
meer. Je wil als aannemer je kwaliteit 
hoog houden, maar de klant kijkt ook 
naar de prijs.

Gebruik je nog andere 
huismerken van APOK?
De kleefvernis Apolac en de 
loodvervanger Apotop. Ik koop alles 
bij APOK, al vanaf de eerste dag dat 
ik voor mezelf begon. 

Heb je veel werk?
Ik ben constant bezig, hier rond 
Torhout en Roeselare. De formule 
prijs-kwaliteit doet haar werk 

en maakt trouwe klanten.  Ik ben 
de vaste dakdekker van een paar 
immokantoren. Kwaliteit kan je 
leveren aan een hoge prijs, maar 
ook aan eerlijke prijs. Service hoort 
er natuurlijk ook bij. Als zelfstandig 
werkende dakdekker kan je soepel 
zijn en snel helpen als het moet. 
Mensen die me bellen met 
waterschade, help ik altijd eerst uit 
de nood. Onlangs nog, nadat Odette  
was voorbijgestormd, had ik elf 
nieuwe klanten op één dag. Dat gaat 
rond, hé. 

Hoe kijk je naar de service 
van APOK? 
Soms met verbazing.  Vraag ik een 
levering tegen die dag, dan staat 
het er. Als je echt heel dringend iets 
nodig hebt, en het kan niet anders, 
komt de vertegenwoordiger het zelf 
ter plaatse brengen. 

Laat je enkele tatoeages 
op het gezicht zetten, en je 
kan gemakkelijk doorgaan 
voor Floki uit de succesvolle 
Netflix-serie ‘Vikings’. 
Ja, dat heb ik al vaker gehoord. Ik 
heb ook twee blonde kinderen die 
Lars en Noor heten. En ik ben al 
tweemaal in IJsland geweest. Wie 
weet zit er een Viking in mij. De 
Noormannen temden de zeeën op 
hun Vikingschepen, ik strijd tegen 
het water op de daken. 

  —  DAK

Kwaliteit kan je leveren aan 
een hoge prijs, maar ook 
aan eerlijke prijs

17

APOK_MAGZ_DECEMBER_NL.indd   17APOK_MAGZ_DECEMBER_NL.indd   17 3/12/20   12:063/12/20   12:06



A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

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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Vraag onze brochure aan op www.wienerberger.be/elfino

Met de nieuwe tegelpan Elfino
zetten we de puntjes op de i.
fine Dankzij de vlakke look van een lei oogt een dak met keramische Elfino tegelpannen heel strak. 
Dat maakt van deze fijne pan het perfecte alternatief voor een dak met leien.

easy Elfino is snel en makkelijk te installeren dankzij de doorlopende ophangneus bovenaan.
En de 30 jaar garantie op vorstbestendigheid die Wienerberger biedt? Die maakt het nog
makkelijker om te kiezen voor een duurzaam en UV-bestendig Elfino dak.

WIE_Elfino_advertentie_A4_NL.indd   1WIE_Elfino_advertentie_A4_NL.indd   1 22/09/2020   16:1822/09/2020   16:18
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Bouwvoorschrift en! Je kan er om gruwelen of je kan ze omhelzen en van 
de nood een deugd maken. Dat laatste is wat de eigenaars deden toen ze 
hun oude huis afb raken en vervingen door een nieuw. 

Silke: De eigenaars zijn al wat 
ouder, daarom wilden ze alles 
beneden hebben. Als ze dan 
later misschien geen trappen 
meer kunnen doen, hebben ze 
toch alles binnen handbereik en 
kunnen ze van hun woning blijven 
genieten. Ze vonden het geen 
optie om veel geld te steken in 
een verdieping of een zolder die 
ze toch nooit zouden gebruiken. 
Maar het bouwvoorschrift 
voorzag in een hellend dak en 
daar viel niet van af te wijken. 
Dus bedachten ze hun oplossing: 
ze lieten de woning bouwen die 
ze wilden, met een platdak. Op 
hun platdak lieten ze vervolgens 
een zadeldak plaatsen, net 
groot genoeg om aan het 
bouwvoorschrift  te voldoen. 

De constructie op het 
platdak lijkt wat op 
een showcase voor 
dakpannen. 
Silke: Het zadeldak heeft dan 
ook geen enkele functie voor de 
bewoners. Maar nu je het zegt: 
de Rully-dakpannen van Terreal 

waren een vraag van de eigenaar 
zelf. Het is een nogal kleine, 
platte pan met een dubbele kop- 
en zijsluiting. Nogal a-typisch. 
Meestal werken wij met Monier-
pannen. 

En viel het mee?
Silke: Ja, maar het was ook een 
heel gemakkelijk dak, zonder 
dakramen of dakkapel. Wij 
hebben wel Veluxen gestoken, 
maar dan in het platdak.

Mooi boodschappenlijst-
je: voor dit project plaats-
ten jullie Terreal, Tiplon, 
Velux en Clips & Go. Is deze 
combinatie toeval?
Silke: Het is een bewuste keuze 
van ons. We werken graag met 
deze materialen omdat we ze 
goed vinden en er vertrouwen 
in hebben. Ook de Terreal-
pannen komen van APOK. Wij 
vinden het handig als alles van 
eenzelfde leverancier komt. Het 
is overzichtelijk, spaart veel tijd 
uit en achteraf is er minder kans 
op discussie. 

We hebben niets dan goede 
ervaringen met deze producten, 
daarom blijven we ermee 
werken. 

Wat is jullie ervaring met 
Clips & Go?
Silke: Dat gebruiken we al 
zo lang als het bestaat, denk 
ik. ‘t Is handig, je kan het snel 
plaatsen. Clips & Go is voor 
ons het standaard systeem om 
dakranden correct, snel en mooi 
af te werken. Het basisprofiel 
sluit perfect aan op de EPDM en 
sluit de dakrand waterdicht af.  
De sierlijst die er overheen klikt, 
is er in verschillende kleuren. 
Onze klant koos voor de 
dakranden dezelfde RAL-kleur 
als zijn ramen. Het systeem is 
bijzonder goed uitgedacht, alles-
in-één, met ook elementen voor 
hoeken en aaneenzetten. Echt 
goed in al zijn eenvoud.

Jullie combineren dat met 
Tiplon EPDM.
Silke: Dat is inderdaad onze 
voorkeur.  EPDM is volgens 

Zet eens een dak op je dak

  —  EPDM

Ze hadden een bungalow met alles op het gelijkvloers in gedachten, maar 
de ambtenarij zadelde hen met een zadeldak op. Dus wat werd het? 
Een zadeldak boven op het platdak. Iedereen content! Vraag maar aan 
Silke Demonie van Dakwerken Nick Van Parys uit Ruiselede.
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 ” WIJ VINDEN HET HANDIG 
ALS ALLES VAN EENZELFDE 
LEVERANCIER KOMT.

Zet eens een dak op je dak

  —  EPDM

ons het beste voor een platdak. Het is  
oersterk en laat zich toch gemakkelijk 
leggen. Een rol is ook breder dan gewoonlijk, 
iets meer dan drie meter. Dat betekent dus 
minder naadverbindingen. Op het achterste 
deel van het platdak hebben we de volledige 
rol kunnen leggen zonder extra naden of 
verlies. Tiplon EPDM zou onderhoudsvrij 
ook heel lang meegaan, langer dan vijftig 
jaar. We hebben geen daken die al zo oud 
zijn, maar tot nog toe: geen enkele klacht.

Hoe lang zijn jullie al klant van 
APOK?
Silke: Al van bij onze start in 2014. APOK 
heeft van in het begin vertrouwen in ons 
bedrijf en dit waarderen we. Ze leveren 
goede producten en een goede service. 
We zouden hen zeker aanraden bij 
collega’s.

De ‘Nick’ uit Dakwerken Nick 
Van Parys is jouw echtgenoot?
Silke: Ja. Hij staat alle dagen mee op het 
dak. Van ’s morgens tot ’s avonds. Het is 
zeer druk, daarom praat je nu met mij. 
Wij zijn beide zaakvoerder en hebben 
twee vaste werknemers. We werken ook 
nog samen met enkele onderaannemers. 
Ik doe hoofdzakelijk alle papierwerk, 
telefoons en naar werven rijden mochten 
ze daar materiaal te kort hebben, naar 

leveranciers rijden, … maar in geval van nood, als iemand niet 
opdaagt of op grote werven, spring ik ook bij op het dak, hoor.  

Jullie bedrijf is snel gegroeid. Waaraan heb je dat 
succes te danken?
Silke: Nick is erg perfectionistisch en we hebben het geluk 
gehad dat we voor een succesvolle timmerman konden 
werken. Dat bracht ons in een kring die ons meteen veel werk 
opleverde.  Eens de bal aan het rollen is... Nu komt het meeste 
werk via mond-aan-mondreclame. We staan op de bouwbeurs 
en dat is het. We doen geen advertenties of zo. Ons werk is 
onze reclame. 

Meer info in uw APOK-filiaal of op www.apok.be.
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Ossenoog plaatsen:  
Kristof kan het en jij allicht 
ook!

Ossenogen sieren heel wat beroemde gebouwen, van de opera in 
Antwerpen tot de Notre-Dame van Saigon. Het zijn kunstwerken van 
zink die zich vooral thuis voelen in kastelen en historische gebouwen. 
Kristof Beyens krabde zich achter het oor toen hij gevraagd werd om in 
Boortmeerbeek het dak te dekken van een nieuwbouwvilla in hoevestijl… 
en er een ossenoog in te installeren. 

W i s t  j e  d a t . . . ? 
Dakwerken Kristof Beyens opereert vanuit Westmeerbeek. 
Kristof is als zelfwerkend  zaakvoerder ruim zeven jaar 
klant bij APOK Aarschot. Toen hij dit jaar voor de eerste 
keer een  ossenoog installeerde, vroeg hij gewoon of ze 
hem konden helpen…
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Kristof Beyens: Ik had nog nooit een ossenoog 
geplaatst, maar in de winkel van APOK in Kampenhout 
hing er een aan de muur. Ik heb daar inlichtingen 
gevraagd en daarmee schoot alles in gang. Via mijn
APOK fi liaal in Aarschot ben ik volledig gesteld 
geraakt. 

Een ossenoog plaatsen is niet min…
Kristof Beyens: Ja, daar komt veel bij kijken, maar 
APOK heeft  mij zeer goed begeleid. Ze hebben zelfs 
een specialist van VMZINC ter plaatse laten komen 
om mij te helpen bij de plaatsing. Gratis.
De ornamenten die je bij APOK uit de cataloog bestelt, 
worden gemaakt in Frankrijk. Damien Sobry van 
VMZINC opent voor ons de deur van deze bijzondere 
afdeling van VMZINC. 

Damien Sobry: In onze Atelier zijn twintig 
ambachtsmannen en hun omkadering met niets 
anders bezig dan ornamenten. In de zinkbranche is het 
echt een vak apart. We zijn de grootste in de wereld.
Torenspitsen, windhanen, daknokversieringen, 
ossenogen, … We maken ze op maat en je vindt ze 
terug in heel de wereld op heel wat prestigieuze 
gebouwen en monumenten. Maar het hoeven niet 
altijd historische renovaties te zijn. Dat heeft  Kristof 
aan den lijve ondervonden. 

Hoe ben je aan dat ossenoog begonnen?
Kristof Beyens: Bij APOK in de cataloog van VMZINC 
kozen we het ossenoog model 3022 in Anthra-zink. 
In de off erteaanvraag gaven we alle nodige informatie 
en afmetingen mee. Daarna kreeg ik ter goedkeuring 
een technische tekening terug waarin alles nog gedetail-
leerder was uitgewerkt, samen met een houtplan.

  —  ZINK

Damien Sobry: Bij renovaties doet het bestaande houtwerk 
vaak opnieuw dienst, maar bij nieuwbouw moet je eerst de 
houtstructuur maken waar het zink overheen schuift . Daarom 
leveren we ook het houtplan, zodat de dakdekker weet welke 
afmetingen het hout moet hebben waarop het ornament zal 
rusten.

Kristof Beyens: Ik controleerde of alles op de tekening correct 
was en gaf goedkeuring voor mijn bestelling.   

Eens besteld haal je zo’n product toch niet uit het rek?
Damien Sobry: Allesbehalve! De modellen zijn standaard, 
maar de afmetingen niet. Het zink voor onze ornamenten is 
1 mm dik. Op basis van de goedgekeurde tekening snijdt een 
computergestuurde machine alle stukken uit het gewenste zink. 
Onze artiesten krijgen al die stukken op hun werkbank om ze te 
plooien, te stampen of te vormen. Ten slotte solderen ze alles 
aan elkaar. Eén man maakt een volledig ornament. Ik noem het 
artiesten, echte ambachtslui. Hun opleiding duurt drie jaar. Eens in 
elkaar gezet gaat het ornament op transport. Kristof kreeg op de 
werf van onze technische specialist Fons Konings uitleg en hulp bij 
de montage op de houtstructuur.

Vijf maanden na het bezoek aan APOK siert het 
ossenoog het dak van de nieuwe villa. 
Kristof Beyens: Alles is precies geworden zoals de eigenaar het 
wou. Het ossenoog is een eyecatcher. Opdracht volbracht! 
Al moet ik zeggen dat je er wat voor moet over hebben. Zo’n 
ossenoog is een decoratief stuk, veel meer dan een raam. Ik 
heb geleerd dat in de voorbereiding meer werk kruipt dan in de 
uiteindelijke installatie zelf. De opbouw van de houtstructuur 
viel nogal complex uit, maar APOK en VMZINC hebben mij goed 
begeleid en geholpen. Al was het maar één ossenoog voor een 
villa in Boortmeerbeek, ik kreeg ter plaatse alle service en hulp van 
de wereldleider in ornamenten.

Vakmanschap makkelijk gemaakt
VMZINC werkt nu aan een alles-in-één installatiekit met:
• ossenoog
• raam
• houtstructuur 
• met of zonder isolatie

Dit zou klaar moeten zijn tegen het voorjaar van 2021.

Ook interesse in dit soort producten?
Jouw APOK-filiaal brengt je in contact
met de juiste persoon: 

Damien Sobry
Ornaments & Facade business
development manager
damien.sobry@vmbuildingsolutions.com
+32 478 78 36 09
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APOK plooit voor u
U kunt bij APOK terecht om uw zink van VMZINC
(Natuurlijk zink, ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-ZINC®) 
en koper te laten plooien tot een lengte van 6 meter. 
Met gespecialiseerd personeel en onze “state of the art” 
CNC-gestuurde plooibank verzorgen wij uw maatwerk 
tot in de puntjes. U bestelt vlot uw maatwerk online 
via de tool op onze website of via uw APOK fi liaal. 
Wij leggen uw bestelling zo snel mogelijk klaar.

APOK verzaagt uw 
platen
Daarnaast kunnen wij met onze hoogtechnologische 
CNC-gestuurde opdeelzaag uw plaatmateriaal 
(Trespa®, Rockpanel, Kronoart en Cembrit 
vezelcementplaten) op maat verzagen. Voor 
platen tot 4,5 meter lang. Dankzij een geïntegreerd 
optimaliseringsprogramma worden alle stukken met 
de ideale plaatindeling verzaagd. De zware platen 
moeten niet gedragen worden en ze zijn makkelijk te 
verplaatsen zonder kans op beschadiging. Bijkomend 
zorgt de hoge graad van nauwkeurigheid voor een 
precisie tot op 0,1 mm.

APOK biedt u praktische 
oplossingen voor al uw 
maatwerk

Be s t e l l e n 
Gebruik onze handige online tool om uw bestelling staande naad direct vanop de werf te bestellen: eenvoudiger 
en sneller kan niet!  Zelf schetsen of tekenen hoeft  niet meer.  Of geef uw bestelling door aan het fi liaal. 
De bestelling wordt zo snel mogelijk klaar gelegd.  Bij APOK is uw bestelling in goede handen!
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Dak & gevel
Staande naad is een techniek dat zowel toepasbaar is 
als dakbedekking & gevelbekleding!
Gecentreerd, lange of korte banen, … APOK zorgt 
ervoor dat uw werf een juweeltje wordt. De banen 
kunnen verkregen worden in oppervlakteaspecten als 
natuurzink van VMZINC(PLUS), QUARTZ-ZINC®, 
ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO, koper en aluminium.

Productie op de werf ? 
Dat kan ook!
Wist u dat wij ook met de vrachtwagen tot bij u op de 
werf leveren? Wij nemen de machines en bobijnen met 
ons mee en maken de afmetingen van de staande naad 
op de werf zelf. Zo kunnen wij onmiddellijk bij u ter 
plekke een afgewerkt product maken. 

Zelfs de afmetingen kunnen wij voor u op het laatste 
moment wijzigen. Bij APOK zit u altijd op de eerste 
rij. Wij vinden het belangrijk om steeds de vinger aan 
de pols te houden. Daarom blijven wij voortdurend 
investeren in professioneel opgeleid personeel, 
nieuwe state-of-the-art technologieën en een 
uitgebreide stockvoorraad. 

Zo stapt u bij APOK binnen met een vraag en wandelt u 
buiten met een antwoord.

APOK, uw partner 
voor uw staande naad 
project
In de fi lialen Sint-Niklaas en Anderlecht is er een extra 
service:  een eigen staande naad machine!
De troeven? Correct en snelle service - precisie - 
technisch advies - hoge afwerkingsgraad

Heeft  u vragen over onze maatwerk service, neem dan vandaag 
nog contact op met uw APOK fi liaal of vertegenwoordiger
of surf zeker eens naar apok.be/nl-be/tools/maatwerk.
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Moderne 
klassieker
Postel 20

It’s never just a roof.

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.

Kijk voor meer informatie op bmigroup.com/be
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Teroson EF TK 395 
Isolatielijm voor iedereen 
die hogere eisen stelt

It’s never just a roof.

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. 

Kijk voor meer informatie op bmigroup.com/be
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Cembrit Dolmen® vezelcementleien zijn ontwikkeld in Denemarken, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen 
en  zijn uitermate geschikt om dak en gevel af te werken met de strakke lijnen.
 Onze Dolmen® vezelcementleien bieden:

• Een driedubbele bescherming door uiterst duurzame lagen
• Rechte en perfect afgewerkte boorden
• ATG Gecertifieerd
• Natuurlijke ingrediënten, recycleerbaar
• 30 Jaar waarborg op de fysieke eigenschappen en 15 jaar op het homogeen behoud van de kleur

Vraag informatie bij uw Apok verdeler of stuur een mailtje 
voor documentatie naar info@cembrit.be

De strakste lijnen met Dolmen®! 

www.cembrit.be

D

CBE_APOK_AD_190x274_Juni2020_v3.indd   2 17/06/2020   12:24:03
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Filiaalverantwoordelijke Sarah Knaepen 
begroet ons met de allervriendelijkste 
glimlach en een waterdicht pleidooi 
voor frisse gevelrenovatie met Cembrit 
gevelpanelen.
Sarah: Eigenlijk zouden alle gevels nu al geïsoleerd 
moeten worden volgens de strenge normen die ook 
voor daken gelden. Dat is  niet erg haalbaar gebleken, 
maar de afslag naar duurzamer wonen is wel degelijk 
genomen. De hele markt is volop in beweging en wie 
nog niet uit de startblokken is geschoten, maakt zich 
klaar. Wie vandaag om te isoleren zijn muren renoveert 
heeft  veel meer keuze dan pakweg vijf jaar geleden. 
Lag toen de voorzetgevel met de gemetste steen voor 
de hand, vandaag heb je honderdvijft ig mogelijkheden. 

Voor een nieuwbouwproject in Bekkevoort, langs de baan van Leuven 
naar Diest, plaatste D&T Construct 550 m2 Cembrit gevelcementplaten 
die APOK Aarschot hen leverde. 

Met Cembrit fl eur
je gevels op
De tijd dat je enkel een voorzetsteen had om gevels te isoleren en 
te renoveren is voorbij. De keuze is tegenwoordig enorm. 

k o r t  s a m e n g e v a t
Project Gevelbekleding appartementsgebouw  
 met handelsruimte 
 Centrum Bekkevoort
Materiaal Cembrit vezelcementpanelen P 050   
 (550 m2)
Architect Jacquemyn- Daems architecten 
 Scherpenheuvel
Aannemer D&T Construct - Scherpenheuvel
Filiaal APOK Aarschot

  —  GEVEL
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Isoleren is nu niet alleen een kwestie van zuiniger met 
energie omspringen, het is tegelijk het ideale moment om de 
woning een facelift  te geven. Dat merken we in onze winkel, 
waar de vraag naar gevelpanelen goed in de lift  zit.  
APOK heeft  een ruim aanbod gevelpanelen in heel wat 
verschillende uitvoeringen en kleuren. Strak, klassiek, speels, 
modern… Je kan met gekleurde gevelpanelen elk project de 
look geven die je wenst. Het oog wil wat én krijgt wat, als het 
aan ons  ligt. Er is zoveel keuze dat sommige klanten er de 
weg in verliezen. We proberen iedereen te helpen,  natuurlijk, 
maar ik zie toch ook graag klanten die weten wat ze willen.   

Voor een nieuwbouwproject in Bekkevoort, 
leverden jullie aan D&T Construct 134 panelen 
Cembrit Patina P 050.
Sarah: Ze komen wekelijks over de vloer, Raf en Willem. Het 
zijn toff e mensen die ook weten waarmee ze bezig zijn en 
wat ze nodig hebben. Dat maakt het voor ons gemakkelijk. 
Wij zorgen dat hun materialen op het juiste moment op de 
juiste plaats komen. Zo simpel is dat. Voor de nieuwbouw in 
Bekkevoort brachten we 134 panelen Cembrit Patina P 050 
naar de werf.

Een goede keus?
Sarah: Cembrit heeft  door en door gekleurde 
vezelcementpanelen met een zeer natuurlijke look. Ze 
geven je niet alleen een mooie gevel, maar bieden daar ook 
nog eens heel wat voordelen bij. Ze vergen geen of bijna 
geen onderhoud, nemen geen water op en zijn bestand 
tegen extreme weersomstandigheden. Je kan ze zowel 
verlijmen als schroeven én ze zijn erg licht, dus een plezier  
om mee te werken. Ze bewijzen overal hun nut: voor gevels, 
boeidelen, overstekken tot plafonds toe. En je hebt ze in
veel  verschillende kleuren en met diverse structuren. 
Creativiteit is troef.

Raf, jullie plaatsten de Cembrit-panelen. 
Wat is jullie ervaring?
Raf Daems: Het was de eerste keer dat wij deze panelen 
gebruikten. Je moet er natuurlijk een beetje gewend aan 
geraken, dat is altijd met iets nieuws. Maar eens je de 
mindset hebt, gaat het goed. Het is mooi en degelijk 
materiaal dat qua prijs zeer goed meevalt. Hier wou 
de architect dat we de panelen lijmden om geen 
bevestigingspunten te zien, dat is volgens mij de minst 
gemakkelijke oplossing. Als je de panelen schroeft , gaat het 
veel sneller en ook gemakkelijker. Maar we zijn er tevreden 
over en zullen er in de toekomst nog mee werken. 

Als het jouw eerste keer was… waarom dan de 
overstap? Is het niet comfortabeler te blijven 
bij wat je al kent?
Raf Daems: We hadden al ruime ervaring met het verlijmen 
van andere gevelpanelen. Feit is dat in het lastenboek iets 
anders stond, maar waar de architect een voordeliger 
alternatief voor zocht. Klant is nog altijd koning. 
Dus hebben wij de kans gegrepen om in onze APOK Aarschot 
een alternatief  te ontdekken. We lieten de architect enkele 
stalen zien van de Cembrit vezelcementpanelen en de 
keuze viel op de P 050, een grijze tint met een wat 
blauwachtige schijn. Je moet al eens veranderen en nieuwe 
ervaringen opdoen, vind ik. Anders blijf je gewoon stilstaan 
en dat is zeker niet goed, hé.

” JE KAN MET GEKLEURDE 
GEVELPANELEN ELK 
PROJECT DE LOOK GEVEN 
DIE JE WENST.” 

W i s t  j e  d a t . . . ? 
In 2012 richtten Raf Daems en Willem Tielens D&T 
Construct op. De twee zaakvoerders doen zelf alle 
aannemingswerken en laten zich in functie van de opdrach-
ten bijstaan door twee zelfstandige collega’s en enkele 
vaste onderaannemers. Vanuit thuisbasis Scherpenheuvel 
bedienen ze vooral Vlaams-Brabant. Leuven en Diest zijn 
bekend terrein. D&T neemt voornamelijk totaalprojec-
ten aan, doorgaans renovaties gaande van ruwbouw, dak 
en gevel tot volledig afgewerkte projecten. “We zijn geen 
“fulltime” dakdekkers, maar doen toch ongeveer 1500 m2

plat dak per jaar. We zijn van in het begin klant van APOK 
Aarschot. Wat we er zoal kopen? Resitrix, roofi ng van
Apofl ex en de bijbehorende lijm, dakisolatie, zink, en nu
ook Cembrit gevelpanelen.”
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ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ...

... iWindow vlakke koepel met een strak, 
 eigentijds design
Voor een uitstekende isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow2™. Deze vlakke 
lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 1,0 W/m2K) dankzij het compacte en isolerende 
pvc-raam en het dubbelwandige en erg isolerende veiligheidsglas HR++.

• Grote hoeveelheid daglicht in huis. Zelfs een formaat van 1 op 3 meter
• Tot 40 % meer lichtinval t.o.v. andere merken voor dezelfde dakopening
• Geluidsdempend 39 dB
• Inbraakwerend

www.skylux.be

elektrische binnenzonwering geïntegreerde ledverlichting vaste buitenzonwering

Adv Apok-NL Skylux iWindow2 Opengaand 180*260mm 2020.indd   1Adv Apok-NL Skylux iWindow2 Opengaand 180*260mm 2020.indd   1 10/11/2020   14:5010/11/2020   14:50
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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
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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_20200610_advertentie Apok_nl-BE.indd   1Efisarking_20200610_advertentie Apok_nl-BE.indd   1 6/10/2020   9:05:50 AM6/10/2020   9:05:50 AM
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Glas is de nieuwe 
standaard op platte daken

•  Uitstekende isolatiewaarde
van het geheel

•  De CurveTech technologie zorgt voor 
optimale afstroming van regenwater.

•  Duurzaamheid van het glas zorgt ervoor 
dat het venster langer meegaat. 

Een oude koepel
vervangen? Simpel

met onze tool!
vervanging-koepel.velux.be

VELUX_P-2171_FRW_installer_ad-AlwaysOn_2-297x210_BeNL.indd   1VELUX_P-2171_FRW_installer_ad-AlwaysOn_2-297x210_BeNL.indd   1 15/01/2020   12:0315/01/2020   12:03
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DELTA® protects property

Laat UV-stralen het 
dak niet vernietigen! 
DELTA®-PENTAXX S PLUS 
Tot vier maanden UV-stabiliteit.

Op die manier bent u aan de veilige kant, zelfs in geval van 
bouwvertragingen. DELTA®-PENTAXX S PLUS is door 
zijn robuuste versterking ook zeer scheurvast en 
kan dankzij de geïntegreerde kleefstroken snel 
en eenvoudig worden geïnstalleerd.

NIEUW
www.doerken.com/pentaxx-be

Ontdek meer voordelen van 
DELTA®-PENTAXX S PLUS online. 

Geniet ook van onze whitepaper en 
andere belangrijke informatie 

over UV-bescherming!

www.doerken.com/pentaxx-be

sa Dörken Benelux nv, Zellik (Asse)
www.doerken.be

DOE-9288_PENTAXX_Anzeige_300x179mm_BE_RZ.indd   1 21.10.19   17:03
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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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Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor 
de laatste informatie en nieuwtjes uit de sector!

Hout en aluminium:
een droomhuwelijk
Bois Lejeune Industrial Packaging is gespecialiseerd in ver-
pakkingen in hout. Op het industrieterrein Ivoz Ramet in de 
buurt van Luik breidde het bedrijf onlangs zijn gebouwen uit 
met nieuwe magazijn- en kantoorruimte. 

Voor de gevelbekleding zochten ze een materiaal dat hun 
gebouwen een moderne, frisse uitstraling zou geven die bij 
hun activiteiten past. Ze vonden het antwoord bij APOK 
Luik: Kronoart panelen. 

De decoratieve high pressure laminaatplaat in houtimitatie 
past niet alleen als gegoten bij de activiteiten van deze 
nieuwe APOK-klant, ze geeft ook uitstekende bescherming 
tegen barre weersomstandigheden, is makkelijk te onder-
houden en vuur- en brandbestendig. 

Pittig detail: de eigenaar Bois Lejeune is ook meteen zelf 
de installateur van de panelen.  Ze vroegen en kregen alle 
antwoorden op hun vragen en technische ondersteuning bij 
de uitvoering van de APOK- gevelspecialist Gaëtan Maribro.
Ook wat brandveiligheid aangaat: om de twee aan-
grenzende gebouwen tegen overslaande brand te beveiligen 
werden grijze ‘anti-brand’panelen van Rockpanel gekozen. 
De combinatie van de twee soorten maakt het veilig
én esthetisch. De afwerking in aluminium van Prefa werd in 
het APOK-filiaal geplooid. 

k o r t  s a m e n g e v a tk o r t  s a m e n g e v a t
Gevelbekleding uitbreiding bedrijfsgebouwen
Producten  Rockpanel type:

Antraciet 716 (100 m2)
 Kronoart houtimitatie (275 m2)
Installateur  Bois Lejeune Industrial Packaging
Bouwheer Bois Lejeune Industrial Packaging
Filiaal  APOK Luik
Technische  
ondersteuning Product Manager Gevel APOK

Gaëtan Maribro
 g.maribro@apok.be
 Tel. +32(0)470 10 28 36
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