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Voorwoord
Corona heeft ons allen opnieuw een moeilijk 
jaar bezorgd en blijft een grote impact hebben 
op ons dagelijkse leven. Daarom zoeken we 
bij APOK voortdurend manieren om toch 
dicht bij jullie, onze trouwe klanten, te staan.
 
Als er één iets is waar iedere drukbezette 
professional blij van wordt, dan is het 
eenvoudigere administratie. Laat dat nu net zijn 
wat myAPOK voor jou doet. myAPOK, dat zijn 
al jouw offline en online bestellingen, facturen 
en klantgegevens gebundeld in één handig 
overzicht. Gemakkelijk te raadplegen via jouw 
login op de APOK website. 
 
Verder blijven we ons netwerk van filialen 
optimaliseren, zodat iedere dak- en gevelwerker 
in België terecht kan bij een APOK filiaal in de 
buurt voor materiaal en advies. 
De nieuwe winkel in Kampenhout is ons meest 
recente wapenfeit. Deze bevindt zich in de 
afwerkingsfase en zal klaar zijn in februari 2022.  
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Bovendien hebben we het productgamma van ons huismerk 
APOK Exclusives sterk uitgebreid. Alles om kwaliteit 
te bieden aan goede prijzen.
 
We werken ook graag op maat van jullie drukke agenda’s. In 
2021 krikten we het aantal nachtkluizen op van 
4 naar 7. Handig om bestellingen op te halen buiten onze 
openingsuren. Daarnaast is de APOK&Go, onze drive-in voor 
bestellingen, sinds dit jaar ook in Aalst beschikbaar. En we zijn 
van plan deze diensten verder uit te breiden naar andere filialen.
Tot slot kijken we al uit naar de nieuwe Tournée Façade en 
andere workshops waarmee we België doorkruisen, zodat jullie 
kennis kunnen maken met onze producten in de praktijk. 
Het afgelopen jaar hebben we een heel aantal sessies owv 
corona moeten annuleren maar in 2022 komen we sterker terug! 
 
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!
 
Op een gezond Eindejaar en een hoopvol 2022.
 
Veel leesplezier, 
Het APOK-team
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Een aannemer krijgt niet elke dag de opdracht om mee te werken aan de 
bouw van een architectenwoning. Het team van Jer’home Toitures was 
dan ook zeer enthousiast om aan de slag te gaan met zowel de carport als 
de dak- en gevelbekleding van een nieuwe design-woning in Marchin. 
En wie design zegt, zegt bijzondere materialen. Even luisteren!

Geen alledaags project
Jérôme van Jer’home Toitures vertelt: “we kregen 
de opdracht via onze samenwerking met U’man 
Architectes. Meteen werd duidelijk dat de klant 
specifieke wensen had die de architect zo goed 
mogelijk heeft omgezet in een ontwerp, inclusief 
keuze van materialen. Zo moest er een platform 
voor de auto gebouwd worden, bovenop de eerste 
verdieping waar onder andere de eetkamer zich 
bevindt. Ik zeg het: geen alledaags project!”

Een alliantie van hout en kunststof
Hoe zijn jullie eraan begonnen? Jérôme: “De 
basisstructuur van het huis heeft de aannemer 
opgebouwd uit beton. Voor ons deel van de opdracht 
zijn we aan de slag gegaan met de gevel, de carport 
en het dak. Op vraag van de architect hebben we 
een combinatie gebruikt van horizontaal geplaatste 
kunstleien en verticaal opengewerkt cederhout. Een 
prachtige combinatie, zowel qua looks, als voor de 
isolatiewaarden. Bovendien ook mijn persoonlijke 
favoriet: ik vind dat natuurlijke materialen beter ‘oud 
worden’ dan de meeste kunststoffen.”

De all-round service van APOK
En voor deze materialen zijn jullie gaan aankloppen 
bij APOK? 

Jérôme: “Klopt! Al sinds ik mijn eigen zaak heb, werk 
ik samen met Jonathan van APOK Waremme. We 
hebben elkaar professioneel zien doorgroeien: ik 
van werknemer naar zelfstandige dakwerker, hij van 
werknemer naar filiaalverantwoordelijke.” 

“APOK heeft een gamma dat echt perfect op mijn 
noden inspeelt als dak- en gevelwerker. “

Duurzaam leven in 
een design-woning,  
met een houten gevel!

  —  GEVEL
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Resitrix, de top in EPDM producten 
voor dakafdichting mét VM Building Solutions Warranty!

Los daarvan, is de service gewoon 
super. De mensen gaan echt ‘the 
extra mile’, zowel in het filiaal 
in Waremme, als op één van 
de regiokantoren. Zo heeft de 
Product Manager Gevel, Gaëtan 
Maribro, me al bij heel wat andere 
projecten bijgestaan, bijvoorbeeld 
voor de keuze van wandpanelen. 
Hij komt ter plaatse en staat de 
architecten te woord. Alles op een 
zeer professionele manier. En dan 
vergeet ik de gratis opleidingen nog 
te vermelden die APOK aanbiedt: 
heel handig om vertrouwd te 
raken met specifieke materialen of 
bepaalde technieken.
Wil je voor je volgende dak- of 
gevelproject duurzaamheid 
combineren met design? 
Ontdek ons volledige houtgamma 
in een van onze filialen of neem 
rechtstreeks contact op met 
onze Product Manager Gaëtan: 
g.maribro@apok.be

W i s t  j e  d a t . . . ? 
APOK biedt gratis opleidingen over tal van  onderwerpen:  
verschillende soorten EPDM, workshops over het lassen van zink,  
en binnenkort ook opleidingen specifiek over gevels.

Bezoek https://www.apok.be/nl-be/opleidingen-en-events 
om het volledige aanbod te ontdekken.
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Zowel kwaliteit als service 
bepalen de productkeuze 
van een vakman
De broers Mazuin van de gelijknamige groep SAN Mazuin in Namen -  
die 6 Volkswagen-, Audi-, Seat- en Skoda-dealers uitbaat - hebben ambitieuze 
plannen. Zij willen in de komende jaren een tiental filialen openen of 
renoveren. Het startschot voor deze vernieuwing werd gegeven door de 
herinrichting van hun site in Naninne, bij Namen, begin dit jaar. 
De twee nieuw te bouwen gebouwen - een showroom en een 
carrosseriebedrijf - vertegenwoordigen 4500 m2 dakbedekking. 
Een klus waarvoor dakbedekker Alban Scius resoluut koos voor Resitrix.

  —   E P D M
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Een nieuwe strategie 
bepalen
Voor Christophe en Michael is het 
project in Naninne het eerste in een 
reeks projecten om hun netwerk in 
de regio te versterken. Zij hebben 
ervoor gekozen samen te werken 
met de bouwonderneming 
Houyoux uit Marche-en-Famenne. 
Voor de dakbedekking rekenen 
zij ook op de lokale expertise van 
Alban Scius Toitures. Dit past 
in hun strategie om zich lokaal 
te verankeren en met lokale 
aannemers te werken.

Alban Scius was natuurlijk erg 
blij met deze mooie opdracht: 
“Ik begreep meteen dat het een 
grote klus zou worden, met een 
zekere prestige ook. 4500m2 
dakbedekking betekent veel 
isolatie en EPDM. Aan de slag!”

Op Resitrix kan je 
vertrouwen
Alban vertelt hoe hij Resitrix 
ontdekte: “Ongeveer 8 jaar 

geleden, was het Renaud van het 
APOK filiaal in Namen, die me 
Resitrix voorstelde. Ik kwam zink 
kopen, maar ik vertelde hem dat 
ik tevens niet tevreden was met 
de EPDM die ik op dat moment 
gebruikte. Renaud overtuigde 
me onmiddellijk om Resitrix te 
gebruiken. Hij schreef mij en 
een paar collega’s in voor de 
opleiding en kort daarna waren 
we gecertificeerd om Resitrix te 
gebruiken en te plaatsen.

Ik heb er nog geen seconde spijt 
van gehad, want het is echt een 
goed product. Ik gebruik het op 
al mijn werven. Bovendien weet 
je bij een grootschalig project 
zoals dat van de SAN Mazuin 
Group dat je met Resitrix niet voor 
verrassingen komt te staan.

Ondersteuning bij ieder 
project
Renaud, nu al 3 jaar manager van 
APOK Namen, herinnert zich 
hoe hij Alban warm maakte voor 

Resitrix: “Alban is jong, ambitieus 
en altijd in de weer. Een harde 
werker die bij voorkeur snel en 
efficiënt oplossingen vindt. Door 
hem Resitrix aan te bevelen, wist 
ik dat ik hem vooruit zou helpen.
Voor het project in Naninne konden 
we onze krachten bundelen met 
VM Building Solutions. APOK 
heeft ervoor gezorgd dat alles 
werd gecoördineerd wat betreft 
de levering en de opslag van het 
benodigde materiaal. VM Building 
Solutions - de invoerder van Resitrix 
- hielp Alban met de opstart van de 
werf, de berekening van de nodige 
hoeveelheden en de expertise 
op het vlak van de montage. Het 
is die toegevoegde waarde en 
ondersteuning die een professional 
zoekt wanneer hij een product kiest. 
Een geweldige samenwerking!”

Wil je Resitrix leren kennen of 
een opleiding volgen? 
Bekijk de opleidingen op de 
website https://www.apok.be/nl-
be/opleidingen-en-events.
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Ontvang  
deze prachtige 
werfradio!

*actie geldig van van 23/11/2021 tot 28/02/2022,  
met een maximum van 2 radio’s per aannemer,  

en onderhevig aan alle actievoorwaarden  
zoals vermeld op onze website.

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document 
zo nauwkeurig mogelijk is. Recticel Insulation aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het 
recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te 
wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen 
nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn 
overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Er zit muziek  
in onze isolatie  
deze winter!

Makita DMR 150
Werfradio
10,8V-18V

Per aankoop 
vanaf 200 m² * isolatie: 

of

of

of

of

Per aankoop van  
2 volle palletten*

Hoe deelnemen? Surf naar: 
werfradio.recticelinsulation.be

of

Flyer_NL-FR_recto-verso_update.indd   1Flyer_NL-FR_recto-verso_update.indd   1 02/12/2021   14:2402/12/2021   14:24
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Tournée 
Façade 
komt terug!
Door de verstrenging van de coronamaatregelen  
moesten we naar het einde van het jaar toe jammer  
genoeg enkele workshops annuleren. Maar niet  
getreurd... in het voorjaar van 2022 vliegen we er terug in!

Wat mag je verwachten?
Tijdens de Tournée Façade workshops leren we je 
werken met alle materialen die je nodig hebt om een 
gevel op kwalitatieve wijze te isoleren. 

Je kan de materialen voelen en uittesten op een demo-
gevel. De workshops zijn een echte primeur, want alle 
productfamilies komen aan bod: isolatie, materialen 
voor structuur, panelen, zaagwerk en lijmproducten. 
Productspecialisten van Unilin, Recticel, VMZinc, 
Rockpanel, Cembrit, Kronoart, Byttebier Hout, 
Marcovis, Twinbond en Bostik geven je tips & tricks en 
beantwoorden al je vragen. 

Wist je trouwens dat je in elk APOK filiaal producten op 
maat kan laten zagen?

De opleiding zelf duurt zo’n 3u. Wij zorgen voor een leuke 
sfeer met een hapje en een drankje, zodat de workshop 
een gezellig moment wordt om met concullega’s en 
productspecialisten over gevels te spreken.

Inschrijven?
Online of via je filiaal.
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STERK,
STERKER,
TIPLON!

• Lange levensduur

• Duurzame dakbedekking

• Vuurvrije verwerking
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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
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Safety first met de 
zelfklevende APOSTICK 
onderlaag
Heb jij al kennis gemaakt met de APOK Exclusives?  
Het is ons huismerk van kwaliteitsvolle dakproducten aan scherpe prijzen. 
Eén van onze sterproducten is ongetwijfeld de APOSTICK.  
Een sterke onderlaag voor je dak die waterdicht, zelfklevend en 
dampdrukverdelend is. Zoveel kwaliteiten in één product, dat overtuigde 
Wouter Drieskens om ermee aan de slag te gaan op zijn eigen dak. 
Even meeluisteren...

  —   DA K
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vervolg op blz. 12
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Veilig en handig in gebruik
“Enkele maanden geleden besliste 
ik dat het tijd was om mijn 
platte daken te renoveren en te 
voorzien van nieuwe isolatie en 
dakbedekking”, vertelt Wouter 
ons. “Het gaat om een oppervlakte 
van in totaal een 150 m2, netjes 
verdeeld over 2 platte daken van 
het huis zelf - op verschillende 
hoogte - en mijn garage. De isolatie 
van Recticel had ik reeds gekocht 
en toen ik me naar APOK begaf 
voor de andere materialen, leerde 
ik APOSTICK kennen.”

“Ik ontdekte dat mijn isolatie, 
vanwege de aluminiumfolie, 
compatibel is met zelfklevende 
onderlagen. Zo kwam APOSTICK 
in het vizier. Het fijne aan 
APOSTICK is dat je deze laag niet 
hoeft te branden, maar gewoon 
kan kleven. Enkel de naden moet 
je vlamlassen. 

Bovendien overlappen de 
naden en zijn de eerste 2 cm 
ook zelfklevend, waardoor alles 
waterdicht is zonder te branden. 
Handig wanneer je brandgevaar 
tot een minimum wil herleiden, 
of om te gebruiken op moeilijk 
te bereiken plaatsen.“ “Voor de 
eindlaag gebruikte ik derbigum 
aquatop. Dat is een roofing met 
een pvc toplaag zodat er geen 
bruin water afkomt. Het werk 
heb ik op 3 dagen gespreid, reken 
ongeveer 50 m2 per dag, inclusief 
opkantjes. Alles is met andere 
woorden zeer vlot verlopen.”

Sterk en toch flexibel, een 
unieke combinatie
Ook Patrick Sercu, Technical 
Manager bij APOK, is over-
tuigd van de kwaliteiten van 
APOSTICK: “APOSTICK is een 
dampdrukverdelende onderlaag 
voor je dak. 

Een 3mm dikke waterafdichtings-
laag bestaande uit een membraan 
van elastomeerbitumen en 
versterkt met een polyester-
composietwapening. Zeer duur-
zaam en toch flexibel.”

“Het grote voordeel van zo’n 
dampdrukverdelende laag is dat 
die zich partieel gaat hechten. 
Bij ontgassing of dampdruk 
onderin, wordt de druk gelijk-
matig verdeeld. Zo voorkom je 
blaasvorming. Uiteraard is de 
factor brandveiligheid ook een 
groot pluspunt. Je kan APOSTICK 
bovendien combineren met een 
toplaag uit het APOK exclusives 
gamma. Het is echt onze 
bedoeling om goede kwaliteit 
aan te bieden tegen betaalbare 
prijzen. Bovendien is APOSTICK 
CE gecertificeerd.

Wil je kennismaken met APOSTICK of een ander product uit het APOK Exclusives gamma?  
Begeef je dan naar een APOK-filiaal in de buurt, of neem een kijkje online 

(https://www.apok.be/nl-be/apok-exclusives).
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Word VMZINC 
EXPERT!
Volg onze soldeer- en  
staande naad opleidingen Je kan deze opleiding 

volgen in Deinze, Ham 
en Gembloux

Opleidingsopties:
• Solderen
• Staande naad
• Gevelpanelen

Inschrijven via www.vmzinc.be, via de QR-code of  
via e-mail naar sylvie.bernolet@vmbuildingsolutions.com
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Verregaande opwaardering
Charlotte van Rysseghem, projectleider bij 
Denys, licht toe: “Samen met enkele partners 
zijn we verantwoordelijk voor de eerste fase van 
dit grote restauratieproject. Onze deelopdracht 
loopt tot eind 2021 en bestaat voor ongeveer 
25% uit dakwerken. Het is de bedoeling om het 
gebouw grondig te vernieuwen en klaar te maken 
voor de toekomst. Naast de dakwerken, hebben 
we onder andere groutpalen geboord onder het 
gebouw vanwege verzakkingen. Verder werden we 
gevraagd om de gevel, inclusief buitenschrijnwerk, 
te restaureren en de binnenafwerking en vloeren van 
de concertzaal voor onze rekening te nemen. Een 
mooi en gevarieerd pakket aan werkzaamheden.”

De Vooruit in Gent is een echt monument in de Belgische 
cultuurgeschiedenis. We kennen het allemaal dankzij de 
vele muziek-, kunst- en andere culturele events die er in zijn lange bestaan 
reeds plaatsvonden. Maar het gebouw zelf is ook een architecturale parel 
en dringend aan een grondige update toe. 

APOK, de partner wanneer 
het Vooruit moet gaan

  —  ZINK

De stad Gent en de Vlaamse overheid stelden 

daartoe onlangs een groot restauratieproject 

voor, gespreid over 10 fases. Beoogde 

afwerkingsdatum: 2032. Aannemer Denys NV 

werd aangeduid als één van de partners in de 

eerste fase en neemt onder andere een groot stuk 

van het dak voor haar rekening. Een opdracht 

waar ze bij Denys zeer blij mee zijn.
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  —  ZINK
Iconische dakstructuur
Charlotte licht het plan van aanpak 
toe met betrekking tot het dak: 
“Het bestaande dakpakket werd 
opgetrokken in lood en zink. Echt een 
prachtige structuur: een combinatie van 
een gebogen dak en een staande naad. 
Er zit ook tweemaal een sprong in, wat 
het extra speciaal maakt. Het dak was 
echter niet geisoleerd en is dringend 
aan vernieuwing toe. We hebben het 
er volledig moeten afnemen en hebben 
vervolgens 16 cm isolatie geplaatst.” 

“Voor de isolatie gebruikten we 
Rockwool. Dat was een heel fijne 
ervaring. De mensen van Rockwool 
hebben namelijk een interpretatie 
van ons lastenboek gedaan en een 
alternatief voorgesteld voor het 
beschreven materiaal, dat niet meer 
bestond. Het nieuwe materiaal voldeed 
prima, zowel op vlak van de te behalen 
normen, als qua prijs.”

Mooie package van netwerk, 
service en prijzen
Over de samenwerking met APOK 
is Charlotte duidelijk: “Het volledige 
dakpakket, van dampscherm en 
isolatie tot Resitrix, zink en lood 
hebben we aangekocht via APOK. 
In samenspraak met Peter Foré weet 
je dan dat alles van plooiwerk en 

maatwerk in zink vlot gecoördineerd 
wordt en met de nodige vakkundigheid 
gebeurt. Zo hadden we voor dit project 
een grote partij geplooide banen nodig 
voor het gebogen dak.” 

Peter Foré, sales representative van 
APOK, vult aan: “Die staande naad 
werd overigens ter plaatse getrokken 
met de mobiele staande naad-machine 
zodat de banen gepresenteerd konden 
worden om tot een optimaal resultaat 
te komen.”

Charlotte gaat verder: “APOK biedt een 
uitstekende combinatie van service 
en prijzen, in een mooie package. De 
mensen zijn vriendelijk en ze hebben 
een zeer goede logistiek. Wij zijn een 
multidisciplinaire aannemer, met 
restauratie-activiteiten over het hele 
land. Het is dus belangrijk om overal die 
ondersteuning te krijgen. 

Het is die meerwaarde van APOK die 
ons al verschillende keren over de 
streep heeft getrokken. 

Onze mensen zijn ook van overal, dus 
ze gaan vaak naar andere APOK filialen. 
“De kracht van het netwerk speelt 
hier een duidelijke rol.” 

“Tot slot is ook de technische 
ondersteuning een mooie plus, zelfs 
voor een grote speler als ons. We zijn nu 
zo goed als klaar met deze eerste fase 

aan de Vooruit en zijn zeer tevreden 
van het resultaat.”

Wil je ook de kracht van ons netwerk 
ervaren, of heb je ondersteuning 
nodig bij de materiaalkeuze voor 
een specifiek project? Aarzel dan niet 
contact te nemen of binnen te springen 
in één van onze 30 filialen.

15
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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
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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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Chris Mortier uit Gistel neemt zijn stiel als dakwerker zeer serieus. 
Hij is altijd druk in de weer en werkt zijn werven tot in de puntjes af. 
Kwaliteitswerk van die aard doet snel de ronde.  
Het orderboekje van Dakwerken Mortier zit dan ook aardig vol. 

Platte daken zo vlak 
als een spiegel!

  —  EPDM
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Ook voor één van zijn meest 
recente opdrachten mocht  
Chris nog eens de kracht van 
mond-aan-mond-reclame 
ervaren. Even luisteren...

Een goede buur..
“Op een dag werd ik gecontacteerd 
voor een renovatieproject in een 
straat waarvan de naam me bekend 
voorkwam”, vertelt Chris. “Bleek 
dat ik er eerder al eens een project 
had uitgevoerd. Die klant had zijn 
buren overtuigd om, wanneer de tijd 
rijp was, hun dakrenovatie ook aan 
mij toe te vertrouwen. Zo tevreden 
was hij. En dus krijg ik een tijdje later 
een heel mooi project binnen. Die 
klant had namelijk niet één, maar 
drie buren overtuigd!”

Een goede partner.. 
“Voor de renovatie van de drie 
particuliere woningen gebruikte 
ik in totaal 300m2 Resitrix en 
150m2 Tiplon. Ik haal al 18 jaar 
mijn materiaal bij APOK. Ik ben 
niet iemand die rondrijdt bij vijf 
verschillende leveranciers voor 
de scherpste prijs. Ik ben op zoek 
naar een goede partner. En die heb 
ik bij APOK gevonden. Vincent 
Vanloocke en het team bij APOK 
Brugge helpen me zeer goed en 
verwijzen me ook door naar de 
fabrikant indien nodig. Ik kan altijd 
bij hen terecht.”

Tiplon en Resitrix:  
voor ieder wat wils
Vervolgens licht Chris ons de 
werkzaamheden toe: “Bij alle drie de 
huizen heb ik de oude dakstructuur 
laten liggen, die mag je nl. gebruiken 
als dampscherm. De dakranden heb 
ik uitgewerkt met wbp. Vervolgens 
heb ik de isolatieplaten geplaatst. 
Voor de bedekking zelf gebruik ik 
vaak Resitrix omdat het een beetje 
dikker is. Op oude roofing durft die 
al eens naar boven duwen en dat zie 
je minder met Resitrix. Bovendien 
is het gemakkelijk om alleen te 
gebruiken. Het zijn rollen van  
10 meter, je kan al je afval opnieuw 
gebruiken en je hebt verder weinig 
andere producten nodig.” 

“De derde buur wilde graag 
regenwater opvangen voor de 
toiletten. In dat geval gebruik je 
best Tiplon, omdat het water dan 
proper blijft. Tiplon is verschillend 
van Resitrix om te hanteren. Het 
zijn rollen van 3 meter en je hebt een 
aantal basisproducten nodig, onder 
andere om te ontvetten. 

Toch kan ik zowel met Resitrix als 
Tiplon goed overweg en krijg ik 
telkens een mooi resultaat.”

Een goede vriend..
Vincent Vanloocke, filiaalmanager 
van APOK Brugge, is zeer tevreden 
over de samenwerking met Chris: 
“Chris is een echte expert in zijn 
vak. Hij is zeer kritisch voor zichzelf 
en perfectionistisch ingesteld. Zijn 
platte daken, daar kan je op biljarten! 
Dit is het soort vakmensen waar we 
graag mee samenwerken.“

“Telkens hij binnenkomt, weet hij 
perfect wat hij nodig heeft. Maar 
als hij hulp of iets extra nodig heeft, 
zorgen we daar onmiddellijk voor. 
Leveringen proberen we indien 
mogelijk de dag zelf te doen en 
ook voor kraanwerk gaan we de 
spreekwoordelijke ‘extra mile’.

Ik heb een zeer goede band met 
Chris. Doordat we al zo lang met 
elkaar samenwerken, beschouwen 
we elkaar inmiddels ook als 
vrienden.”

  —  EPDM

Ben jij op zoek naar een professionele partner waar je terecht 
kan voor scherpe prijzen én advies op maat? 

Stap dan gerust eens binnen in één van onze 30 filialen over  
heel België. https://www.apok.be/nl-be/filialen
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Hun laatste project kwam er op vraag van een 
petrochemische speler bij wie ze reeds 50 jaar 
huisaannemer zijn. Een belangrijk project, met 
een specifieke uitdaging vanwege de geldende 
reglementering in de haven. Het antwoord en de 
gepaste materialen vonden ze bij APOK.

Het was één van hun oudste klanten die aan 
Kerstens Bouwonderneming vroeg om een 
nieuw elektriciteitsgebouw te zetten dat zowel 
hoogspanning, laagspanning als transformators zou 
gaan bevatten. Een project van groot belang om de 
bestaande, professionele relatie te bestendigen en 
toekomstige projecten veilig te stellen. 
Vroeger zou Jasser dit soort werven van nul 
opstarten en vervolgens enkel de dakwerken 

uitbesteden. Sinds enkele jaren echter, doet hij ook 
de roofing zelf, samen met een gespecialiseerde 
collega. Maar hun klassieke manier van werken 
- met open vlam - zou voor dit specifieke project 
niet mogelijk zijn. Ze moesten dus op zoek naar een 
creatieve en tegelijkertijd kwalitatieve oplossing. 
Jasser legt uit waarom. 

Vlammen en de haven: geen goede 
combinatie
“Sinds enkele jaren trachten we naar onze klanten 
toe een totaaloplossing aan te bieden, door ook de 
roofing in-house te doen. Het is een duidelijke win-
win: de projectwaarde wordt groter voor ons en de 
klant ondervindt een betere service vanwege het 
centrale aanspreekpunt voor de ganse werf.”

Kerstens Bouwonderneming is geen onbekende in de Antwerpse haven. 
Zaakvoerder Jasser Kerstens en zijn collega’s starten er regelmatig 
nieuwe werven op voor tal van klanten. 

SecuOne: 
de wendbare en  
veilige dakbedekking

  —  EPDM
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  —  EPDM

“We werkten tot voor kort enkel met 
roofing, wat een open vlam vereist 
om te plaatsen. Dat is absoluut 
verboden in de haven, vanwege de 
grote risico’s die eraan verbonden 
zijn. We hadden twee opties: de 
roofing opnieuw uitbesteden, of een 
alternatief zoeken.” 

“Dankzij de vakkundige bege-
leiding van APOK, hebben we onze 
roofing-diensten toch in-house 
kunnen houden. Men raadde 
ons aan om SecuOne epdm te 
gebruiken en de APOK-opleiding 
te volgen. Uiteindelijk gingen 
we voor een combinatie van een 
Alutrix dampscherm, isolatie van 
Recticel en SecuOne EPDM, 
die we op de isolatie hebben 
verlijmd. Flexibele en kwalitatieve 
producten die samen de perfecte 
dakmaterialen vormden voor het 
elektriciteitsgebouw. En ook de 
klant is zeer tevreden.”

Productadvies dat het 
verschil maakt
Jelle Andries, de APOK-
vertegenwoordiger die het project 
opgevolgd heeft, legt uit hoe hij 
met advies op maat het verschil 
heeft proberen maken: “We doen 
altijd een analyse van het soort 
werven dat de klant wil doen en 
het soort machines dat ze in huis 
hebben. Die criteria matchen 
we aan APOK producten uit het 
gamma”

“In dit geval, moesten we een 
materiaal selecteren waar geen 
vlammen aan te pas komen. EPDM 
was de evidente keuze. Eerst 
dachten we aan Tiplon: intern 
gewapende rollen van 3.05m.“

“Het elektriciteitsgebouw in 
kwestie is echter lang en smal. 
Daarom kozen we uiteindelijk voor 
het smallere en extern gewapende 

SecuOne. De rollen zijn lichter, 
waardoor we ze eenvoudiger op 
de werf konden krijgen en we 
kraanwerk konden vermijden. 
Bovendien is er geen kimfixatie 
nodig. Een mooie kostenbesparing 
voor de klant.”

Wil je te weten komen wat 
SecuOne zo uniek maakt?
Informeer je in je filiaal of online.
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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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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
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Cembrit Deco Gevelplaat 

 
Subtiel lijnenspel.
Egale kleurlaag.
In de massa gekleurd.
Duurzaam.
Brandwerend.

Cembrit Deco geeft geventileerde gevels een rustieke uitstraling.  
De fijne schuurlijnen in de plaat zijn subtiel zichtbaar doorheen de 
gekleurde toplaag. Dit geeft de Cembrit Deco-plaat een zachte, 
natuurlijke look. Binnenkort bij uw APOK verdeler!

cembrit.be

Unieke kleuren

RAL 9005

RAL7039

RAL 9010

RAL7021

RAL 7016 

NIEUW voor 2022

SBE_Apok_AD 210x297_2021_2_hires.indd   1SBE_Apok_AD 210x297_2021_2_hires.indd   1 7/12/2021   10:55:317/12/2021   10:55:31
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Een historisch gebouw, 
genoemd naar de leien
Bij projectontwikkeling denken we spontaan aan splinternieuwe 
kantoorgebouwen of moderne woonunits. Projectontwikkelaar Urbes 
waagde zich 2 jaar geleden echter aan een bijzondere missie. 
Het startte met de restauratie van Kasteel Blauwhuis in Izegem, een 
complex renovatieproject. Wie het gebouw kent, weet dat de renovatie van 
het dak heel wat maatwerk in zink en een stevige lading blauwe leien zou 
vereisen. Dakwerker Kurt Soenens werd aangesteld om de renovatie van het 
dak in goede banen te leiden.

  —   L E I E N
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Een project met prestige
Kasteel Blauwhuis bestaat uit een 
hoofdgebouw, het kasteel zelf, 
en een statig koetshuis. Urbes wil 
het kasteel tegen de zomer van 
2021 in zijn oude glorie herstellen 
om er een multicultureel geheel 
van te maken. De ontwikkelaar 
wil er naast een museum ook 
een restaurant onderbrengen 
en een deel van de ruimtes ter 
beschikking stellen voor verhuur 
aan verenigingen en artiesten.

Zink op maat uit het Atelier 
des Arts
Dakwerker Kurt Soenens licht toe: 
“Al snel werd de omvang van het 
project duidelijk: er was zo’n 6 ton 
zink nodig voor de goten alleen. 
Daarvoor gingen we in zee met 
VMZINC. Ik werk al jaren met hen 
vanwege de superieure kwaliteit. 
Bovendien hebben ze met hun 
Atelier des Arts heel wat expertise 
in huis op vlak van maatwerk en 
renovatie. Ze hebben voor ons alle 
ornamenten alsook de stukken 

voor de dakkoepel op maat 
gemaakt. Wij moesten ze enkel 
nog plaatsen. Op het dak van het 
kasteel zelf, hebben we gebruik 
gemaakt van Tasseau zink. Ideaal 
vanwege het groevensysteem.”

Cupa, een vaste waarde bij 
monumenten
Kurt: “De naam van het kasteel is 
afgeleid van de kleur van het dak. 
De dakbedekking bestaat namelijk 
uit blauwzwarte leien. Vandaar, 
Kasteel Blauwhuis. Bij renovaties 
van dit soort monumenten zijn 
de leien van Cupa echt de norm 
geworden en worden ze vaak 
zelfs vereist. Al jaar en dag maken 
we er gebruik van, vanwege de 
uitstekende kwaliteit.”

Een professionele 
samenwerking die bijna 
familiaal aanvoelt
Kurt: “We hebben een zeer goede 
band met Dirk Otté en zijn team bij 
APOK Bavikhove. Soms voelt het 
zelfs bijna familiaal aan. Ze bieden 
ons heel wat ondersteuning en 
feedback op al onze werven. Bij 
een project van deze schaal en 
complexiteit, was het super om op 
hen te kunnen vertrouwen. 

Naast de begeleiding in de 
materiaalkeuze, verzorgen ze 
voor ons ook het contact met de 
leverancier. Zo zijn we zeker van 
een correcte opvolging.”

Advies nodig voor uw volgende project?
Onze dak-en gevelexperts staan ter beschikking in het APOK-filiaal 
bij jou in de buurt. Spring gerust eens binnen!
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Een vliegende start 
voor je project met de 
APOK drone service

  —   D R O N E  S E RV I C E

Drones zijn op korte tijd sterk ingeburgerd in ons dagelijkse leven.  
Bij dakwerkers zijn de mogelijkheden voor de handliggend:  inspectie, 
lekdetectie, voor en na foto’s van projecten. Toch is vliegen met een drone 
niet zo vanzelfsprekend en moet je rekening houden met heel wat regels en 
beperkingen. Daarom rolde APOK een drone service uit voor haar klanten. 
Even luisteren bij gebrevetteerd drone piloot Filip Kellens. 
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Inspectie, opmetingen en zelfs lekdetectie
“Om te beginnen, zijn drones handig in stedelijk 
gebied met plaatsgebrek of moeilijkheden om 
kraanvoertuigen en stellingen te plaatsen”, steekt 
Filip van wal. “Als dakwerker is het soms heel moeilijk 
om een project in te schatten wanneer je met slecht 
bereikbare daken geconfronteerd wordt.”

“Drones zijn in het algemeen ideaal voor inspectie. 
Tegenwoordig kan je in HD filmen en foto’s in zeer 
hoge resolutie maken. Dat creëert opportuniteiten 
om efficiënt een eerste vaststelling te doen, 
van schade bijvoorbeeld. Bovendien kunnen we 
fotogrammetrie toepassen: na de vlucht kunnen we 
met behulp van software een 3D maquette van het 
project  genereren en opmetingen doen. 

Tot op een halve dakpan nauwkeurig. En tot 
slot bieden drones een mooie invalshoek voor 
marketing beelden, denk maar aan voor/na foto’s 
van een project.”

vervolg op blz. 28

27



Heb je zelf een project of werf waar je denkt dat dronebeelden 
van pas zouden kunnen komen? 

Filip Kellens is een gebrevetteerd dronepiloot en bespreekt 
heel graag met jou de mogelijkheden. 
Je kan Filip bereiken via f.kellens@apok.be

Professionele aanpak voor 
volledige ontzorging
“Het voordeel van werken met 
een professionele drone piloot, 
is de ontzorging. Wanneer een 
project binnenkomt, kijk ik eerst 
na of er licenties of toelatingen 
nodig zijn. In stedelijke gebieden 
bijvoorbeeld, moet je vaak een 
gebrevetteerd piloot zijn om te 
mogen vliegen. Wij doen dan 
de aanvraag bij het plaatselijk 
bestuur. Bovendien worden heel 
wat gebieden gecontroleerd door 
DGLV, de luchtvaartautoriteit, 
en zijn er heel wat zones voor 
helikoptertraining, waar het 
regelmatig strikt verboden is te 
vliegen. Dat kijken wij allemaal 
minutieus na.”

Voor projecten groot
en klein
In Antwerpen hebben we dit jaar 
o.a. beelden aangeleverd van te 
herstellen schade aan een groot 
dak van een kringloopwinkel. Maar 
ook bij kleinschalige projecten kan 
een drone een cruciale rol spelen.“
“Zo had ik in het hartje van 
Brugge een fijne samenwerking 
met de firma Vandenbussche-
Lampo BVBA. De aannemer wilde 
scherpe beelden van het dak om 
de schade in kaart te brengen, 

opmetingen incluis. Vooral lastig 
was de gevel achteraan: deze was 
onbereikbaar vanwege een privé-
koer. Tijdens het filmen volgde het 
aanwezige team alles nauwgezet 
op via het extra display waarop de 

dakexpert live kon meekijken, en 
gaven ze me instructies. Dankzij 
de dronebeelden konden ze een 
inschatting maken van de kosten 
voor een stelling en de renovatie 
van het dak. “
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UNILIN INSULATION, 
UW PARTNER VOOR 
ELK PROJECT
In België wordt er nog vaak PUR gespoten als vloerisolatie. 

Maar die oplossing is niet ecologisch en zeker niet circulair. 

Materialen die in aanraking zijn geweest met gespoten PUR 

kunnen immers niet opnieuw in de keten worden gebracht 

en moeten worden behandeld als chemisch afval. Met de 

PIR isolatieplaat Utherm Floor K van Unilin Insulation heb  

je een veel beter alternatief.

Utherm Floor K is  
makkelijk demonteer-
baar en past zo perfect 
in een circulair streven.

WWW.UNILININSULATION.BE

21.196_UNILIN_Adv Renoscripto_A4_01.indd   121.196_UNILIN_Adv Renoscripto_A4_01.indd   1 30/11/2021   11:2930/11/2021   11:29
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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

30



A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

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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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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» 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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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
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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.
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Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor 
de laatste informatie en nieuwtjes uit de sector!

myAPOK klantenzone
Eén plaats waar je al jouw facturen, creditnota’s en andere documenten terugvindt. Eén 
plek waar je je lijsten met favoriete producten kan raadplegen en bewaren. Een centraal 
punt om al je orders, persoonlijke gegevens en toegangen van medewerkers te beheren.

Dàt is de gloednieuwe myAPOK klantenzone!
Met myAPOK neem je de controle over alles wat je met APOK doet. We bundelen er 
alle informatie over je aankopen, zowel in één van onze filialen, als via de webshop. 
Het enige dat je hoeft te doen, is op de APOK website inloggen met je emailadres en 
wachtwoord. Heb je nog geen account? Klik dan rechtsboven op ‘Inloggen’, vervolgens 
op ‘Registreer Je’.
Ontdek myAPOK op: www.myapok.be

Wat je allemaal kan met de nieuwe myAPOK omgeving?
• Orders opvolgen
• Facturen en kredietnota’s raadplegen en downloaden
• Rollen van medewerkers beheren

Vragen?
Stuur een mailtje naar web@apok.be of neem rechtstreeks contact op met 
APOK’s e-commerce manager, Filip Kellens, op 0473 97 46 73.

SNEL EN PRAKTISCH , DIE 

OP DE APOK WEBSHOP!
Een woordje uitleg vind je
in deze folder WWW.APOK.BE
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