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Voorwoord
DANKUWEL ! 
De laatste weken zijn we in de fase aanbeland 
waarin vrijheid opnieuw de regel is en wat niet
mag de uitzondering. Samen met jou hebben we 
de bizarre maanden getrotseerd en de social 
distance maatregelen gerespecteerd ! 

Om ervoor te zorgen dat de versoepelingen de 
komende weken en maanden behouden kunnen 
blijven, is het nog steeds belangrijk dat we de 
gouden regels voor sociaal contact in ons 
achterhoofd houden !

Bij het begin van de zomer houden wij jou graag op de 
hoogte van de sluitingsdagen van jouw APOK winkel. 
Surf naar www.apok.be en ontdek de vakantieperiodes van 
onze 31 filialen of informeer zelf aan de balie in jouw filiaal. 
APOK e-shop en de filialen Kampenhout en Manage blijven 
open tijdens het bouwverlof. 
APOK is en blijft jouw trouwe, ondersteunende partner, ook 
tijdens de warme zomermaanden! 

Wij wensen jou nu alvast een fijne zomer !
Het APOK team

W i s t  j e  d a t . . . ? 

Je bij APOK ook een VARIMAT lasapparaat kan HUREN.

Heb je een grote werf plat dak ? Werk je graag snel én doeltreff end ?

Aarzel niet en huur bij APOK een Varimat lasapparaat.

Met behulp van de Varimat kan je onze Resitrix EPDM membranen

snel en doeltreff end lassen.  Ervaar de optimale ergonomie, de eenvoudige 

verwerkingswijze en de overzichtelijke ‘e-Drive’-bediening.

Contacteer jouw APOK fi liaal voor de beschikbaarheid en 

huurmogelijkheden (per dag of per week) !

HUUR MIJ
in je APOK-fi liaal

Je bij APOK ook een VARIMAT lasapparaat kan HUREN.

snel en doeltreff end lassen.  Ervaar de optimale ergonomie, de eenvoudige 

HUUR MIJ
in je APOK-fi liaal
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Op sommige daken krijgt 
corona geen vat… integendeel

“Het is aangenaam wonen in dit stukje oud Brussel waar iedereen 
iedereen kent en de mensen elkaar nog groeten,” zegt Frédéric Beguin, 
zaakvoerder van Soltis. Nu zuigt de lockdown de straten leger dan 
ooit. Soltis doet voor sociaal verhuurkantoor ‘Ieder zijn woning’ de 
dakrenovatie van het vier verdiepingen tellende gebouw met op de 
benedenverdieping naast een nachtwinkel en een snackbar ook 
‘Den achtsten hemel’, die onder geuzeliefhebbers misschien een belletje 
doet rinkelen. 

4 5
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Op sommige daken krijgt 
corona geen vat… integendeel

Spijtig dat we ons gesprek 
niet in ‘Den achtsten 
hemel’ kunnen voeren, bij 
een frisse geuze uit hun 
rijke aanbod. 
Frédéric Beguin: Het goede 
nieuws is dat onze dakwerkers 
hier sinds vier dagen aan de slag 
zijn om isolatie, 400 m2 Resitrix 
EPDM en daarna zonnepanelen te 
installeren.

Jullie doen waterdichting 
van platte daken én 
zonnepanelen?
Soltis is één van de weinige 
aanbieders met een globale 
oplossing. 
We zijn in Brussel de enige, denk 
ik, met een volledige integratie 
van de drie specialiteiten zonder 
op onderaannemers een beroep te 
moeten doen. We realiseren alles 
met onze eigen ploegen: isolatie 
en waterdichting  van platte daken 
en het plaatsen van fotovoltaïsche 
installaties.

Waarom Resitrix-EPDM?
De kwaliteit van het gewapende 
membraan staat buiten kijf. 

We gebruiken het altijd. We 
zijn erkend installateur, al onze 
dakdekkers hebben de opleidingen 
gevolgd. 
Onze klanten krijgen een 
hoogwaardige waterdichting die 
gegarandeerd juist is geplaatst.  
Er is de fabrieksgarantie van  
10 jaar, maar iedereen weet dat 
Resitrix-EPDM in combinatie met 
een erkend installateur goed is 
voor 50 jaar. 

Er komt aan het membraan 
geen vlam te pas.
Ook een belangrijk voordeel. 
Vlamloos plaatsen is niet alleen 
efficiënter, maar ook veiliger 
voor het gebouw en voor onze 
dakdekkers.

Waar bevoorraadt u zich?
We werken steeds met dezelfde 
leverancier, APOK Anderlecht. 
Daar hebben we al jaren een 
uitstekende relatie mee. We weten 
wat we aan hen hebben. Dat geldt 
trouwens ook voor de opleidingen 
en de technische ondersteuning. 
Die krijgen we van moederbedrijf 
VM Building Solutions. 

De bewoners krijgen dus 
met zekerheid een goed 
dak boven het hoofd.
Letterlijk en figuurlijk. De eigenaar 
van het pand die de renovatie 
financiert is Inclusio. 

Dat is een vastgoedvennootschap 
die zwakkere bevolkingsgroepen 
kwaliteitsvolle woningen biedt 
tegen een betaalbare huurprijs.  
Zij laten dit gebouw beheren door 
het sociaal verhuurkantoor ‘Ieder 
zijn woning – Logement Pour 
Tous’. Het is goed dat groene, zelf 
opgewekte stroom onder een 
waterdicht en goed geïsoleerd dak 
ook binnen het bereik van minder 
gefortuneerde mensen komt. 
Meer comfort, voordeliger en 
ecologisch verantwoord. 

Spijtig dat de werken door 
covid-19 langer zullen 
duren.
Dat valt goed mee, hoor. We 
hebben ons gereorganiseerd:  
twee werknemers per camionette. 
We blijven in deze coronatijden 
werken, weliswaar in kleinere 
ploegen van twee man. 

  —   E P D M
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W i s t  j e  d a t . . . ? 
Met een omzet van meer dan 7 miljoen euro ziet Soltis zich goed geplaatst als 
partner voor openbare aanbestedingen. Het is één van de weinige 
ondernemingen die zowel de specifi eke knowhow in huis heeft  van zonnepanelen 
als voor het plaatsen van isolatie en waterdichting van platte daken.

Die zijn blij dat ze hun job 
behouden. Trouwens, op deze 
werf speelt covid-19 een beetje in 
ons voordeel.

Corona in jullie voordeel?!
Ik vind het natuurlijk erg dat ‘Den 
achtsten hemel’ de deuren moet 
sluiten, net zoals tienduizenden 
andere ondernemers die nu te 
lijden hebben, maar doordat het 
restaurant gesloten is, hebben 
we een schutting en lift kunnen 
plaatsen en is een kraan overbodig. 

Dat is tijd, geld en veiligheid 
gewonnen. We stockeren op 
het terras en brengen met de lift 
omhoog wat we die dag nodig 
hebben.   

Elk nadeel heb ze voordeel, om 
het met Johan Cruijff te zeggen.
Al is het hier wel een veel te erg en 
ziekelijk nadeel dat we veel liever 
niet hadden gezien. 
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TOP in dakafdichting
• Totaal assortiment EPDM-afdichtingssystemen

voor platte daken 

• Topkwaliteit: dé nummer 1 in België  

• Blijvend elastisch, waterdicht
en onderhoudsvrij

• Fabriekswaarborg:
10 jaar/levensduur 50 jaar 

Vraag het garantie-certifi caat
aan voor uw project! 

Waterdicht onder alle omstandigheden

www.resitrix.be

 Blijvend elastisch, waterdicht

10 jaar/levensduur 50 jaar 

• Pre-Tape rollen

• 50 jaar waterdicht

• Snelle en eenvoudige plaatsing

• Het dikste intern gewapende 
EPDM-membraan

® Supersterk EPDM membraan
voor afdichting van platte dakenwww.tiplon-epdm.be

6 7
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Je moet wel heel veel van wijn houden als je een gevel laat maken die 
eruitziet als een fl es rode wijn,  liggend in het rek. Zo’n gevel bestaat. 

W i s t  j e  d a t . . . ? 
De gevel met de fl es
Groothandel Cinoco gaat al wat jaartjes mee: 
de familiekroniek begint met een distilleerderij
in 1691.

In 1850 kwam de handelaar in wijnen en sterke
dranken naar Brussel.  Tot de verkeerschaos 
daar zoveel roet in het eten gooide dat een 
verhuis de enige uitweg was. Dag Brussel, hallo 
Nijvel! Daar staat nu het nieuwe paleis in een 
aangename omgeving. 

Groot magazijn, kantoren, ontvangstruimte 
en showroom. Op smaak gebracht met 
spraakmakende gevel in geperforeerd zink, 
Pigmento rood. 
Geschonken uit de koker van ABR architects, 
op maat gemaakt door VM Building Solutions, 
verkocht door APOK Fleurus en geplaatst door 
Troiani.

Pigmento rood… 
met bubbels

  —   Z I N K

Je ziet hem in Nijvel. De eyecatcher bestaat uit 380 m2 geperforeerd zink, 
Pigmento rood. Santé!

8 9
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Philippe Gustin: Toen de architect 
me vertelde over een gevel  die 
veel natuurlijk licht doorlaat en 
doet denken aan wijn, zag ik direct 
de troeven van geperforeerd zink 
Pigmento rood. Een geknipt project 
voor ‘Make it yours’.  

Een zinken fl es, dat was 
nogal een uitdaging, zeker?
Tiziano Troiani: We zijn wel wat 
gewoon, hoor. Dit is onze derde 
werf met geperforeerd zink. De 
technische dienst van VM Building 
Solutions maakte de studie. Zij 
hebben alles uitgemeten en de 
platen op maat gemaakt. We 
kochten ze bij APOK Fleurus.

En APOK leverde alles 
netjes af in jullie depot
Tiziano Troiani: We werken al járen 
met APOK Fleurus, al sinds hun 
opening. We zijn een grote klant. 
We kennen de fi liaalhouder al meer 
dan 20 jaar, eigenlijk al van voor hij 
de zaak startte. Dat loopt allemaal 
erg soepel. Al het plooien deden we 
bij hen, de platen leverden ze op de 
werf.

Studie, planning, timing, 
uitvoering… alles perfect tot 
in het kleinste gaatje?
Philippe Gustin: Er was in het begin 
discussie over de kleur. 

De architect had twijfels, maar een 
kleurstaal schonk snel klare wijn.
Tiziano Troiani: We hadden wat 
vertraging, maar toen de deadline 
naderde is een tandje bijgestoken 
om met vereende krachten de 
levertermijn één week korter te 
maken.
Philippe Gustin: Het blijft  maatwerk, 
hé. Daar moet je wat tijd in steken.
Tiziano Troiani: Alles werd heel 
precies uitgemeten en berekend. De 
fabriek in Frankrijk maakte de platen 
met perforaties in verschillende 
groottes en leverde ze aan APOK 
in Fleurus. Voor ons was het twee 
maanden interessant werk. 
Vier man voor het plaatsen, twee 
voor de afwerking. De rest is 
geschiedenis. Op de hele gevel is 
niet één onvolkomen bubbeltje 
te zien. Binnen verspreiden de 
perforaties met hun variabele 
groottes een zonnige sfeer van 

sprankelende champagne. Iedereen 
is zeer tevreden.

Hoe is die fl es eigenlijk bij 
jullie terechtgekomen?
Tiziano Troiani: Gewoon, 
aannemer Franky vroeg een 
offerte. Onze ervaring is gekend. 
En we hebben een correcte prijs 
geboden. Dat we VMZINC at 
WORK-partner zijn helpt ook. 

Nog meer spirituele gevels 
in het vooruitzicht?
Tiziano Troiani: We hebben 
ondertussen al  twee nieuwe 
werven met geperforeerd zink. 
Het wordt stilaan een van onze 
specialisaties. Architecten kunnen 
er creatief mee uitpakken, het  
oogt mooi, we stellen het graag 
voor en het ligt goed in de markt. 
Geperforeerd zink zien doet 
geperforeerd zink kopen.

Pigmento rood… 
met bubbels

  —   Z I N K

k o r t  s a m e n g e v a t
Architect ABR - Bousval
Bouwheer Cinoco
Dakdekker Groupe immo Troiani sprl
Type product  Pigmento Rood – 380m2

Type gebouw Magazijn met kantoorruimte
Locatie  Robert Schumanlaan, Nijvel
Leverancier APOK Fleurus
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Alle info op vmbuildingsolutions.be

Steeds meer eigenaars kiezen voor gevelbekleding in zink 

omwille van de klasse, de unieke uitstraling én de duurzaamheid. 

Met ANTHRA en QUARTZ van VMZINC kies je voor een duurzame oplossing, 

toegankelijk voor elke professionele plaatser.

 

10 11
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De voorbije weken waren niet de meest 
aangename voor jullie om een werkplanning 
op te maken en om in veilige omstandigheden 
werken uit te voeren. Ook wij dienden een 
aangepaste werkregeling op touw te zetten 
voor de afhaling en de levering van jullie APOK 
bestellingen. Hartelijk dank voor jullie begrip 
en medewerking.

De impact op onze opleidingen was eveneens 
groot. Alle geplande sessies werden tijdens de 
lockdown geannuleerd. 

 “Dat het niet kan blijven regenen” is een oud 
en wijs gezegde. Ook nu is er beter weer op 
komst en ditmaal hebben wij het deels in eigen 
handen om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan.  

Gratis opleidingen bij 
APOK! We staan opnieuw 
paraat voor jou! 

  —   O P L E I D I N G E N

Onze gratis EPDM-OPLEIDINGEN werden eind mei terug 
opgestart, zij het met een beperkt aantal deelnemers en de 
nodige veiligheidsmaatregelen:

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

Het dragen van een mondmasker en handschoenen 
is verplicht.

Lunchpakketten zijn individueel verpakt.

Alle gehanteerde tools worden vóór elke opleiding 
door ons ontsmet.

We rekenen op jouw “gezond” enthousiasme. 
De opleidingskalender kan je raadplegen op 
www.apok.be/opleidingen-events

EEN GLOEDNIEUW OPLEIDINGSCENTRUM TE APOK MALLE 
In onze nieuwe burelen en magazijnen te Malle word je 
opgeleid tot EPDM-specialist! Net als onze reeds gekende 
opleidingscentra Kampenhout, Hoeselt, Luik en Manage is ook 
Malle erkend door Constructiv. Indien je vooraf je aanvraag 
indient, kan je via hen een fi nanciële tussenkomst bekomen. 
Meer info op constructiv.be

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

>1.5m

10 11
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Qualiconstruct verzorgt de gevels en daken van 
deze nieuwe wijk. APOK Manage levert hen het 
materiaal.  Gaëtan Maribro, productmanager Gevel, 
vertelt er het fijne van.

Wat is er bijzonder aan deze 
appartementen?
Al de gebouwen in de wijk zijn samengesteld 
uit modules, drie verdiepingen hoog. Door hun 
inplanting, constructie en vormgeving geven 
ze meer de indruk individuele huizen te zijn dan 
woonblokken. 

Een hybridevorm van wonen?
Zo kun je het noemen, ja. Het bureau Dore 
Architecture heeft een mooi concept neergezet 
met een voetgangerszone en twee parken. 

De wijk laat volop plaats om elkaar te ontmoeten en 
voor kinderen om te spelen. 
De gebouwen hebben geen gemeenschappelijke 
ruimtes zoals in klassieke appartementsgebouwen. 
Er is geen inkomhal, traphuis, gang of lift. Iedere 
bewoner heeft hier echt zijn eigen ‘huis’. 

Elk huis bestaat uit op elkaar 
gemonteerde woon-modules. Is dit de 
toekomst? 
Of ze dé toekomst zijn, weet ik niet, maar ze kunnen 
wel een belangrijke rol gaan spelen. De techniek 
bestaat al een jaar of tien. De Martin Vandereyt 
Groep, die is gespecialiseerd in houtskeletbouw, 
maakt de modules in het atelier en rust ze daar ook 
volledig uit: betegeling, parket, deuren, keuken, 
badkamer, verwarming en elektriciteit. 

Ze worden niet gemetseld of in prefabbeton opgetrokken, maar… 
gestapeld. Eind 2020 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen. 

‘Stapelhuizen’ in een 
paradijs van rood en grijs
In Bergen, groeit een bijzonder bouwproject ‘Drève Prévert’.  Hier, in de 
stadsrand vlak bij het station, komen 114 eco-duurzame appartementen.  

12 13
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  —  GEVEL

De inrichting van elke module is 
klaar wanneer de aannemer ze op 
de werf aflevert. 
Daar worden ze op en in elkaar 
gezet. Elk appartement bestaat uit 
twee of drie modules. 

Is het bouwen met zulke 
modules voordeliger?
Deze bouwwijze gaat snel en 
dus tegen een interessante 
prijs. Uitdrogen is niet nodig. 
Het ontbreken van gemeen-
schappelijke ruimtes betekent ook 
een besparing. De modules zijn 
BEN, bijna-energieneutraal, wat 
de bewoners deugd zal doen in de 
portemonnee, en zij kunnen hun 
modules naar hun eigen smaak 
laten uitrusten. Dus ja, er zijn wel 
wat voordelen.

Kant en klaar aan de 
binnenkant. Maar hoe zit 
het met de buitenkant?
De buitenkant moet uiteraard 
nog afgewerkt worden. Hier komt 
onze klant Qualiconstruct in beeld. 
Zodra de modules gemonteerd 
zijn, plaatsen zij de gevels en de 
daken en doen ze er de volledige 
afwerking van. 

Hoe gaan de gevels en 
daken van deze nieuwe 
wijk eruitzien. Welke 
materialen levert APOK?
APOK Manage levert  alles voor de 
buitenbekleding,  zowel profielen 
als bekleding: 9750m2 Piterak 
kleitegels terracotta van Terreal, 

773m2 VM Anthra-Zinc en 2650m2 

Plato keramische tegelpannen 
van Koramic. Het wordt een wijk 
die baadt in het oranje-rood met 
accenten van antracietgrijs. 

Is Qualiconstruct een 
belangrijke klant?
Elke klant is een belangrijke klant, 
zoals ook elke werf voor elke 
klant een belangrijke werf is. Op 
een werf komen heel wat partijen 
samen. Bouwen is niet alleen een 
kwestie van goed vakmanschap, 

maar ook van goed samenwerken. 
Het moet klikken. En tussen APOK 
en Qualiconstruct klikt het al 
vijftien jaar.

” DEZE BOUWWIJZE GAAT SNEL EN DUS 
TEGEN EEN INTERESSANTE PRIJS. 

W i s t  j e  d i t . . . ? 
De Piterak XS kleitegels van Terreal zijn een kostenbesparende en 
geventileerde wandbekledingsoplossing. Ze worden geplaatst met clips, 
die worden bevestigd aan verticale profielen.Door het lage gewicht zijn ze 
gemakkelijk ter plaatse te behandelen.
VM Anthra-Zinc zorgt bij deze realisatie voor een mooi contrast met de
terracotta kleitegels van Piterak en de keramische tegelpannen van Koramic. 
Maar ook met hout combineert Anthra-Zinc prima. Het is een mooi en 
duurzaam materiaal voor zowel hedendaagse als traditionele architectuur.
De tegelpannen Plato van Koramic hebben een doorlopende bevestigingsrib 
aan de achterkant, die een vlotte plaatsing garanderen. De pannen zijn geschikt 
voor de meest uiteenlopende stijlen… van doorgedreven modern tot rustiek.

12 13
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Respect voor de stielman…
en zijn pan

k o r t  s a m e n g e v a t
Bouwheer Meetjeslandse bouwmaatschappij, Eeklo
Hoofdaannemer Six, Izegem
Dakdekker  De Muynck Wim bvba - 9620 Zottegem
Type product Terreal pannen renaissance grafi et Zwart 2200 m2,
 Goten vierkant zink 8-12-8 met toebehoren
 Resitrix EPDM en isolatie
Leverancier  APOK Drongen

14 15
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Waarschoot krijgt de komende 
drie jaar 65 nieuwe sociale 
woningen. Vijftig oude worden 
grondig gerenoveerd. In deel-
gemeente Lievegem, in de 
schaduw van voedingsbedrijf  
Ter Beke, staan achttien huizen 
van eind de jaren zestig, die sinds 
kort hun renovatie achter de rug 
hebben. 

Bvba De Muynck Wim mocht de 
daken vernieuwen.  Bij dakwerken 
is het altijd handig dat het weer 
meezit, maar in Lievegem zaten 
ook de mensen mee.

Welke mensen bedoel je, 
Wim?
Als ik me deze werf binnen twintig 
jaar herinner, zal het vooral zijn 
om de vlotte samenwerking 
met de mensen van de sociale 
huisvesting. Meestal zijn dat 
niet van de gemakkelijksten. Ze 
hebben iets op papier staan en 
houden daar dan in veel gevallen 
per se aan vast, ook al zijn er 
betere oplossingen. 

Maar hier liep het allemaal heel 
vlot.  Subliem! 
De Meetjeslandse bouwmaat-
schappij heeft respect voor de 
stielman, voor onze praktische 
manier van werken. Ze luisteren 
naar wat we zeggen. 

Wat gebeurde er met de 
sociale huurders tijdens de 
renovatiewerken?
De renovatie vonden ze natuurlijk 
goed nieuws. Dat ze daarvoor 
uit hun huis moesten, was de 

keerzijde van de medaille. De 
gemeente ving dat echter goed op. 
De bewoners schoven door naar 
andere sociale woningen en zodra 
de renovatie klaar was, mochten 
ze terug naar hun eigen huis. 

Ik heb met enkele van hen  
gesproken, meestal gepensio-
neerden die hier al lang wonen.  
Zij hebben de staat van hun huizen 
met de jaren achteruit zien gaan 
en zijn blij dat hun huis nu weer als 
nieuw is.

  —  PANNEN

Respect voor de stielman… 
en zijn pan
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Het zijn de typische 
arbeiderswoningen, in 
halfopen en gesloten 
bebouwing, één verdieping 
met een hellend dak. 
We hebben die oude daken 
afgebroken, dat was dringend 
nodig, een volledig nieuwe 
dakconstructie gezet en pannen 
gelegd, Terreal Renaissance 
grafiet Zwart. Elk huis heeft in 
de tuin ook een uitbouw met de 
keuken en een berging.  
Dat platdak hebben we voorzien 
van isolatie en Resitrix EPDM. 

Waarom precies deze 
stormpannen? Stond dat 
zo in het lastenboek?
Die heb ik zelf aan de architect 
van de sociale woningdienst 
aangeraden. Deze dubbele pan 
heeft op de noordboom het 
voordeel dat je ze ter plaatse goed 
kan slijpen. 
Door het grote formaat is ze 
interessanter. Vroeger gebruikten 
we andere pannen die minder 
handig waren. Het was door en tip 

van APOK dat we zijn overgestapt. 
We gebruiken deze pannen nu 
zeer regelmatig.  

Aha! Een wijze raad 
van APOK.  Je koopt je 
materiaal in Drongen?
In dit geval wel, maar we zijn ook 
klant van APOK Eke en APOK 
Sint-Niklaas, naargelang waar we 
een werf hebben. 

Kleine toebehoren haal ik zelf wel 
eens af, maar de grote leveringen 
worden naar de werf gebracht. 

De service is in orde. We zijn al tien 
jaar klant en ik heb nog maar één 
keer geweten dat mijn bestelling 
niet op tijd arriveerde, door 
overmacht.  Ze hebben ons toen 
meteen gebeld: hun chauffeur was 
ziek geworden. 
Niet veel later stond er een 
zelfstandige vervoerder met mijn 
materiaal op de werf. Nee, als er al 
eens iets niet klopt, is het meestal 
omdat ik het zelf over het hoofd 
heb gezien. 

Hoe lang hebben de 
werken geduurd?
Twee maanden. We hebben met 
zeven man goed doorgewerkt. 
Corona heeft ons niet echt 
gehinderd. We konden de 
maatregelen gemakkelijk naleven. 
De sociale dienst Meetjesland heeft 
er ook geen probleem van gemaakt. 

Eind goed, al goed. 
Ja, maar het is nog niet gedaan. Het 
renovatieproject loopt nog door. 
We gaan nog meer woningen voor 
hen doen.
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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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APOK Ieper is het eenendertigste en meest recente fi liaal in België. 
Op 17 juni blazen de drie jonge mannen van Ieper hun eerste kaarsje uit.

Afhalingen ‘s nachts en in het weekend
Met de nachtkluis kan je ook buiten de openingsuren van het filiaal jouw bestelling 
afhalen. Met je persoonlijke en unieke code krijg je toegang. Om jouw veiligheid te 
garanderen is er verlichting en camerabewaking voorzien. 

Ze is er voor jou: 
de nachtkluis van Ieper!

  —  NIEUWS

Nog vóór hun eerste verjaardag zorgde APOK Ieper al voor een primeur: 
de nachtkluis voor professionele dakdekkers. Sinds mei staat de felblauwe 
container op de parking te blinken.

18 19
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 ” MET JOUW PERSOONLIJKE 
EN UNIEKE CODE KRIJG 
JE TOEGANG BUITEN DE 
OPENINGSUREN.

Ze is er voor jou:  
de nachtkluis van Ieper!

  —  NIEUWS

Vragen?
Contacteer Kobe, filiaalverantwoordelijke 
via 0473 253 956

Past jouw bestelling niet in de 
container?
De nachtkluis is een grote container, 
groot genoeg voor maat- en plooiwerk tot 
zes meter lang. Bestellingen die te groot 
zijn voor de nachtkluis kunnen op de werf 
afgeleverd worden. Ook dat maakt deel 
uit van onze service bij APOK.  

APOK Ieper: “Wij gaan voor de 
volle 100% voor onze klanten!”
Ze zijn met zijn drieën: Kobe, Wieland 
en Rik. Ze zijn jong, bij de pinken en 
staan te popelen om jouw hart te 
veroveren. Ze zetten zich volledig in 
voor de professionele dakdekker of 
gevelspecialist, met professioneel advies, 
gratis opleidingen voor onder andere 
Resitrix, een eigen plooibank, etc. Hun 
spiksplinternieuwe nachtkluis is weer 
zo’n teken van de ondersteuning, die ze 
de professional willen bieden en kon in 
elk geval al op heel wat bijval rekenen. 

18 19
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Ik wel, want ik werk als dakdekker uitsluitend met Derbigum. Waarom? Zo weet ik zeker dat mijn daken niet enkel kwalitatief en duurzaam zijn, maar ook 
dat mijn snijresten integraal gerecycleerd worden door Derbigum tot de perfecte grondstof voor nieuwe dakbanen. Zo kan ik als dakdekker bijdragen aan 
de circulaire economie van de toekomst. Engageer je ook op norooftowaste.be!

Engageer je voor een schonere planeet en onderteken het Derbigum charter

Ben jij al 
Futureproof 
dakdekker?

DRB_06974_Adv_A4_NL-FR.indd   1 21/10/19   12:22
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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

CBE_APOK_AD_190x274_Juni2020_v3.indd   2 17/06/2020   12:24:03
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Met APOK Manage tussen
de ijsberen

Je kent Pairi Daiza vast van de pandatweeling. Die twee schatten 
weten waar het goed verblijven is: het dierenpark is al twee jaar op rij 
uitgeroepen tot ‘Beste Dierentuin van Europa’. Het domein herbergt 
in de historische abdijtuinen van Cambron acht ‘werelden’ waar zowat 
700 verschillende diersoorten wonen. Het spektakel waarop we je hier 
vergasten is geen dier, maar wel een beestig knappe, houten Noorse 
staafk erk uit de middeleeuwen, bouwjaar… 2020 en bedekt met de 
natuurleien uit je dromen. Volg je? 

Voor deze interpretatie van een Noorse staafkerk in dierenpark Pairi Daiza leverde APOK Manage
586 m2 natuurleien Cupa5 Ecolasange 30x30 grijs met ruwe textuur en al het zinkwerk.

22 23
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Met APOK Manage tussen
de ijsberen

Onze gids is Gaëtan Maribro, sinds kort product-
manager Gevel voor alle fi lialen van APOK, maar voor-
heen fi liaalhouder van APOK Manage. Zij leverden de 
dakbedekking voor deze Noorse tempel.

Waar vind je vandaag nog het 
vakmanschap om zo’n spectaculair houten 
gebouw op te trekken? 
Gaëtan Maribro: Het bouwbedrijf is een klant van ons, 
CCBOIS. Charpente Construction Bois. ‘Onze passie 
is hout’ luidt de lijfspreuk van de 15 vakmannen die er 
werken. Zoals je ziet zijn dat geen loze woorden.

Wat bezielt een dierenpark om een Noorse 
staafk erk te bouwen? 
We staan in ‘The Land of the Cold’ één van de acht 
themawerelden. IJsberen, pinguïns… zij wonen hier. 
Maar een dierenpark is er ook voor de bezoekers. 
Als die honger krijgen, vangen ze hun prooi in deze 
interpretatie van een Noorse kerk die dienst zal doen 
als racletterestaurant. De Scandinavische stijl past als 
gegoten bij het winterthema van deze wereld. 

Binnen is dit gebouw helemáál 
verbazingwekkend.
Ja. Adembenemend mooi, vind je niet? De muren, de 
inrichting en vooral de volledig houten zoldering…  
een kunstwerk. Het is het belangrijkste gebouw in 
‘The Land of the Cold’ en het vakmanschap van de 
bouwers doet dat alle eer aan. We zijn trouwens in 
goed gezelschap, want weet je wie hier vlakbij woont? 
De kerstman. 

  —  LEIEN

Nu weten we waar Santa Claus zijn raclette eet! Maar 
ik denk niet dat het zijn elfj es waren die de leien naar 
het dak brachten. Wat hebben we hier precies?
APOK Manage leverde 586 vierkante meter natuurleien Cupa5 
Ecolasange 30x30 grijs met ruwe textuur en ook al het zinkwerk. 
Onze leien en het houten bouwwerk lijken voor elkaar gemaakt.  

Leien zie je vaak in het zuiden van ons land, 
veel meer dan in Vlaanderen. Hoe komt dat?
Luxemburg, Namen, Luik: waar het land heuvelt zijn hellende 
daken vaak bedekt met leien, dat is historisch zo gegroeid, 
streekgebonden.

Als je in Wallonië uit de band wil springen probeer 
je best iets anders op je dak.
Tuurlijk, maar dan moet je wel stedenbouw mee krijgen en dat is een 
ander paar mouwen. De stedenbouwkundige voorschrift en neigen 
vaker naar veilige traditie dan naar avontuurlijke vernieuwing.

Over vernieuwing gesproken: deze oeroude 
staafk erk is eigenlijk heel  modern.
We kennen CCBOIS zeer goed. Ze waren al klant voor ik bij 
APOK begon. Ze kopen bij ons alles voor de daken van hun houten 
constructies, vooral leien en zinkwerk. Deze middeleeuwse 
Noorse kerk is geen uitzondering en ja, zij is eigenlijk heel 
modern, want CCBOIS mag dan de traditie van het houten 
timmerambacht hoog in het vaandel voeren, zij kruisen dat met de 
modernste technologie. Heel dit gebouw is driedimensionaal op 
computer ontworpen. Ze wonnen er de Cadwork-wedstrijd mee 
in de categorie ‘uitzonderlijke projecten’.
En uitzonderlijk is dit gebouw ontegensprekelijk.
Geen twijfel aan.

” Onze natuurleien en het houten
bouwwerk lijken voor elkaar gemaakt.
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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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Let’s make things easy.

Als professional weet u dat bouwprojecten echte uitdagingen kunnen zijn. 
Dus waarom zou u het uzelf nodeloos moeilijk maken? Met L-Ments®

hebben we een performante dakoplossing tot de essentie herleid.
Het 5-in-1-isolatiesysteem voor hellende daken combineert isolatie-
materiaal, geïntegreerde houten verstijvers, houten tengellatten,
een meerlaagse kraft-alubekleding en onderdakfolie. 

Ultralicht, makkelijk te installeren, betaalbaar en toch perfect isolerend:
alles wat u nodig hebt voor de energieneutrale gebouwen van morgen. 
Sterk in al zijn eenvoud. Wedden dat u er zo voor gewonnen bent?

www.recticelinsulation.be

REC17 AD LMents A4 NL FR .indd   1 20/04/17   10:53
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Je wil graag een werf opvolgen of een inspectie van je dak- of 
gevelwerken uitvoeren, maar
• de werf of de plek die je wil inspecteren is moeilijk toegankelijk?
• het is een groot project waarvan je graag ook een overzichtsbeeld zou 

verkrijgen?
• de werken gebeuren op grote hoogte?
• de werf of het project ligt in een  gebied dat een gezondheids- 
 of veiligheidsrisico inhoudt?

APOK zet zijn drones in!

 —  DRONE SERVICE

26 27
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Preventieve of proactieve inspectie
Vooraleer je een onderhoud van het dak start, kan 
je nakijken of de goten proper zijn, of er losliggende 
dakpannen zijn etc. Een proactieve inspectie van 
gebouwen, daken en goten of documentatie van 
materiële schade na storm of andere ongevallen kan 
met een drone snel en veilig uitgevoerd worden.

Thermografi sche detectie
Met de thermografische camera kunnen 
we warmtelekken of warmtegerelateerde 
probleemzones opsporen. Hiermee kunnen we 
ook snel gebreken aan fotovoltaïsche installaties 
vaststellen.

Jouw project in beeld
Met onze drones kunnen we van jouw project 
prachtige beelden maken, die jij kan inkaderen of 
inzetten op je website of social media. Zo maken we 
van jouw project of eigendom in enkele eenvoudige 
stappen een overtuigend visueel verhaal.

Neem gerust contact op voor een prijsofferte. 

Wij luisteren naar jouw noden en passen onze droneservice 
hierop aan, zodat u snel en volgens de regels kwalitatieve 
beelden verkrijgt.

Filip Kellens
f.kellens@apok.be - 0473 97 46 73

—  DRONE SERVICE
Kwaliteit van het hogere niveau
Onze droneservice zorgt voor scherpe en gedetailleerde 
full HD beelden. Zowel stilstaande beelden als video’s zijn 
nuttig bij het inspecteren en in beeld brengen van daken 
en gevels. Onze dronevluchten worden altijd uitgevoerd in 
overeenstemming met de lokale regelgeving en door een 
gekwalificeerd dronepiloot klasse 1a. 

Snelle inzet van het drone-inspectiesysteem
Met onze drones kunnen wij in heel België zeer snel ter plaatse 
zijn. Bij defecten zorgt dit voor een beperkte uitval van je werf 
door een snelle en makkelijke opsporing van de oorzaak. Foto’s 
of een filmpje van jouw werf vanuit de lucht maakt de promotie 
voor jouw kwalitatieve werken bovendien erg makkelijk.

Sinds februari 2020 beschikt APOK over professionele drones welke adembenemende luchtfoto’s
en video’s kunnen vastleggen. Ook voor jou!

” APOK’ S DRONEVLUCHTEN WORDEN 
PROFESSIONEEL UITGEVOERD: 
VOLGENS DE REGELS, SNEL EN 
HOOGKWALITATIEF. 
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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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ROOF BGM ROOF BM 

ONTDEK ONS 
GEOPTIMALISEERD 
UTHERM ROOF GAMMA

 Volledig zandvrij; borstelen is niet meer nodig

 Verbeterde vochtgevoeligheid

  Geoptimaliseerde hechting met bitumineuze 
koudlijm

  Lambda waarde: 0,024 - 0,027 W/m.K

  PUR wordt PIR

Met de introductie van de nieuwe Utherm 
Roof B en zijn afgeleiden biedt Unilin 
Insulation het meest uitgebreide gamma 
aan plat dak isolatieplaten.

DE VOORDELEN:

ROOF B   ROOF B
   

ROOF BG 
tapered

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE PLAT DAK 
ASSORTIMENT OP

WWW.UNILININSULATION.COM/ISOLATIE-PLAT-DAK

ROOF B 
tapered

(Geoptimaliseerd)
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Stormpan 
Vario 18

4 mm

25 mm 

Variabele 
zijsluiting

Grote variabele 
kopsluiting

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.

Meer informatie? Vraag onze brochure aan via 
www.stormpanvario18.be

De variabele Stormpan geïnspireerd door dakdekkers

WIE_Vario18_advertentie architecten_A4_NL.indd   1 5/08/19   15:34
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JACK PLAATST VANAF NU 
SKYLUX DAKRAMEN

Plaats jij je dakramen graag snel, zonder gedoe achteraf én 
tegen een mooie winstmarge? Werk samen met Skylux. Je 
monteert onze innovatieve dakramen net zo vlot als klassieke 
wenteldakramen.

En je klanten? Die maak je ook happy: zij krijgen een bijzonder 
kwalitatief kiepdakraam. Standaard muggenhor aan de 
buitenkant, kind- en inbraakveilig, makkelijk te reinigen, ...  
Gedaan met de nadelen van een wenteldakraam! Skylux is de 
toekomst voor jou én je klanten. 

Contacteer ons en word premium dakwerker! 
Tel. 056 20 00 00 - info@skylux.be

Uniek: 
Muggenhor 

aan de 
buitenkant

N_adv Apok dakraam 180*260mm ned.indd   1N_adv Apok dakraam 180*260mm ned.indd   1 3/06/2020   09:473/06/2020   09:47
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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

A
D

V
E

R
T

E
N

T
IE

www.kme.com I info-tecu-italy@kme.com I +39.02.89140.21 I milano via morimondo 26

TECU® Gold I photo Massimo Crivellari
project The Lodge, Udine I design Uppercut copper art
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W W W. A P O K . B E

Fabien Marichal, Regional Manager zone Zuid bij APOK, is gepas-
sioneerd imker en zowel letterlijk als figuurlijk ‘gestoken’ door de 
bijtjes. Hij werd onlangs geïnterviewd door de redactie van het vakblad 
RoofBelgium. Hij vertelt heel enthousiast, zoals we hem kennen, over 
zijn passie. Lees even mee… 

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

Serieuze opleiding
“Tja, hoe begin je daaraan? Jaren geleden was ik in gesprek met een vriend die daar ook mee 
bezig was en zo is de bal aan het rollen gegaan.”, vertelt Fabien. Een jaar lang heb ik elke 
zondag les gevolgd over het beroep van imker en het houden van bijen met aandacht voor 
biologie, anatomie, chemie, hoe een bijenkorf opstarten, hoe honing bereiden, plantenkennis 
en ga zo maar door.” 

120.000 bijtjes
“Achteraan in onze tuin heb ik 4 bijenkorven staan die elk 30.000 bijen bevatten. In totaal gaat 
het dus over 120.000 bijen die ik onder mijn hoede heb. “Het is er natuurlijk niet altijd even 
druk. In de winterperiode zitten er zo’n 5000 tot 6000 bijtjes in elke korf. Wanneer de lente 
dan aanbreekt dan vliegen die er op uit, komen terug met nectar en pollen van de bloemen 
en het aantal bewoners groeit spectaculair. Een koningin legt dan zo’n 2000 eitjes per dag en 
uiteindelijk groeit de bevolking dus aan tot 30.000 tegen eind april, begin mei. Tegen oktober 
gaan de meeste bijen dan weer dood en vallen we terug op het aantal bijen dat we in de winter 
overhouden... en de cirkel is rond.” 

Honing
Wie aan bijen denk, denkt automatisch ook meteen aan honingproductie en dat is inderdaad 
een voorname bezigheid van imker Fabien. “Dat klopt. ”Dit jaar zijn we goed op weg om een 
mooi honingjaar tegemoet te gaan, maar vorig jaar is alles verloren gegaan door het slechte 
weer en waren quasi alle bijen dood. Het is dus een heel gevoelig gebeuren. Maar ondanks 
die tegenslag is en blijft het mijn grote passie. Het is een verbondenheid met de natuur en 
een les in nederigheid. Je wordt verplicht om de dagelijkse drukte naast je neer te leggen en 
bijvoorbeeld de tijd te nemen om zien hoe de lente evolueert. Ik ben er intussen 7 jaar mee 
bezig, maar dan wel uitsluitend in het weekend. Mijn verantwoordelijkheden bij APOK vragen 
heel wat tijd en ik doe natuurlijk ook nog andere dingen...” 
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