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P R O D U C T  I N  D E  K I J K E R

Helemaal nieuw in ons assortiment
is de APOSTICK! 

Een zelfklevend en dampdrukverdelend 
membraan samengesteld uit
elastomeerbitumen en een polyester 
composiet wapening. 
Het wordt toegepast als een onderlaag 
in meerlaagse dakafdichting.

Vo o r w o o r d
Nieuwigheden, veranderingen, 
projecten, projecten en nog projecten !
We hebben jullie heel wat te vertellen 
in deze nieuwe editie van de 
APOK Informatief. 

Deze nieuwe look & feel bevestigt de 
positie die APOK al jaren inneemt : 
een referentie zijn voor alle producten 
in dak en gevel. Onze 31 APOK fi lialen 
blijven het contactpunt voor 
professionele dakwerkers die op zoek 
zijn naar kwalitatief en op maat 
gemaakt materiaal, dat beantwoordt 
aan hun verwachtingen en aan die van 
hun klanten. Elk fi liaal hee�  een eigen 
dynamisch team dat er naar uitkijkt 
om de klanten die binnenspringen van 
dienst te zijn, met één duidelijk doel 
voor ogen: de klant een topervaring 
geven van begin tot eind. 

Veel leesplezier
APOK TEAM

Dikte ± 2,7mm
10m2/rol
(breedte rol 1 m, lengte 10 m)
25 rollen per pallet

A C T I E

APOSTICK

GRATIS Werfradio Powerplayer
t.w.v €179,00 - excl. BTW.

Meer info in uw APOK-filiaal
of op www.apok.be.

Be l a n g r i j k e
c o n t a c t e n

REGIO OOST
Regional Manager:
Margot Ceyssens
T + 32 (0)477 77 31 86

REGIO WEST
Regional Manager:
Pino Paravizzini
T +32 (0)473 97 67 56

REGIO ZUID
Regional Manager:
Fabien Marichal
T +32 (0)495 67 79 38

Combineer uw onderlaag (APOSTICK) en toplaag (APOFLEX 
of APOMAX) en ontvang uw GRATIS werfradio.

N I E U W

Keuze uit pallet:
APOSTICK, APOFLEX OF APOMAX. 

PALLETPRIJS:
APOSTICK 4.62€/m2 - APOFLEX 3.85€/m2

APOMAX 4.10€/m2.

Prijs excl. BTW. Actie geldig tot 31/08/2019.
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Door de combinatie van de EPDM-afdichtingsproducten en het zink 
verliep het bouwen van het nieuwe lo� - en kantoorcomplex LOODS 23, 
gelegen in de Voorhaven van Gent, een pak e«  ciënter. 

Projectontwikkelaar LOCUS DEVELOPMENTS, 

renoveert de historische en beschermde 

19de eeuwse katoenloodsen. Met respect voor de 

oorspronkelijke architectuur en in samenwerking met 

Compagnie-O architecten creëert Locus ‘gemengde’ 

gebouwen en combineert wonen en werken in een 

stedelijke, inspirerende omgeving. Het meer dan 

5500 m2 grote elegante dak past perfect in het plaatje 

van dit beschermde Gentse stadslandschap en is 

bovendien volledig afgedicht dankzij het gebruik 

van enkele kwaliteitsproducten: Alutrix, 

Resitrix SK W Full Bond en de Staande naad 

VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS.

Een groot, elegant 
dak voor Gent dankzij 
EPDM en  zink

  —   E P D M

©LOCUS DEVELOPMENTS
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Kwaliteit van begin tot eind
Eens het frame klaar was, wilde de dakdekker, Van 
Severen NV, alleen nog maar gebruik maken van 
kwaliteitsproducten voor het verdere verloop van 
het project. Voor het dampscherm viel de keuze 
onmiddellijk op Alutrix, die het beste voldeed aan 
de specifieke afdichtingscriteria voor dit project. 

Dit dampscherm van klasse IV bestaat uit een 
0,6 mm dikke gelamineerde aluminiumfolie met 
een zelfklevende onderlaag en is de keuze bij 
uitstek voor alle soorten binnenomgevingen waar 
vocht kan ontstaan (keukens, badkamers en zelfs 
zwembaden). Bovendien biedt het een tijdelijke 
afdichting van 6 weken en is het onmiddellijk 

beloopbaar dankzij de glasvezelversterking. Bijzaak voor 
sommigen, maar absoluut essentieel voor gewetensvolle 
aannemers en experts die de specificaties, hun budget en hun 
planning willen respecteren.
Alutrix en Resitrix SK W Full Bond worden beide bevestigd 
aan de ondergrond met behulp van de hechtprimer FG35, wat 
betekent dat Van Severen NV maar één enkele hechtprimer 

nodig had gedurende heel het project! 
Door te kiezen voor deze producten 
had de aannemer alvast een heel slimme 
eerste stap gezet in het plannen van zijn 
project en budget.

Het succesduo
De afdichtingskwaliteit van de 
combinatie Resitrix SK W Full Bond en 

de Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS is hier 
onmisbaar! Maar het oog wil natuurlijk ook wat en het dak van 
LOODS 23 stelt zeker en vast niet teleur.  De diverse gebruikte 
materialen en kleuren van het dak zijn de ideale match voor 
de Voorhaven van Gent. Op de eerste verdieping werden 
23 duplexlofts gebouwd. Op het gelijkvloers werden er
18 nieuwe lofts voor bedrijven gerealiseerd. 

  —   E P D M

” DIT RESULTAAT IS HET PERFECTE 
VOORBEELD VAN DE STRENGE EISEN DIE 
ECHTE PROFESSIONALS STELLEN AAN 
AFDICHTINGSPROJECTEN

©LOCUS DEVELOPMENTS
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Deze kantoorlofts zijn voorbehouden voor 
creatieve, hippe bedrijven, met de bedoeling de 
groeiende technologiecluster hier verder uit te 
bouwen. Op technisch vlak maakte de helling 
van het dak het mogelijk om gebruik te maken 
van Resitrix SK W Full Bond, wat bewijst dat 
EPDM niet alleen geschikt is voor platte daken. 
Dit gewapende EPDM-membraan met volledig 
zelfklevende onderlaag kan direct worden geplaatst 
op alle soorten hout of bepaalde geschikte soorten 
metalen. De zijpanelen en toppen zijn voorzien van 
Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS, 
wat het dak een unieke touch geeft die doet denken 
aan het industriële tijdperk uit het begin van de 
20e eeuw. De Staande naad VMZINC®, geplaatst 
door een ervaren zinkwerker, heeft een tijdloze 
maar toch actuele look, waardoor het dak volledig 
voldoet aan de vereisten van moderne projecten. 
Staande naad VMZINC® is de ideale keuze voor het 
bedekken van grote oppervlakken, zoals het dak van 
LOODS 23. Dankzij de uitstekende voorbereiding 
van de isolatie was het bovendien eenvoudiger om 
deze Staande naad VMZINC® aan te passen en te 
bevestigen. 

Een volledig geslaagd project, technisch perfect en ook een 
ware streling voor het oog – om nog maar te zwijgen van het 
adembenemende uitzicht op de torens van Gent centrum 
en de prachtig bewaarde 19de eeuwse Voorhaven. Werken 
en wonen in een beschermd gebouw is nu mogelijk dankzij 
de creativiteit van Locus Developments (LOODS 23) 
en de professionaliteit van Van Severen dakwerken. Kort 
samengevat: 4600m2 Alutrix, 3500m2 Resitrix SK W Full Bond 
en 2050m2 Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS. 
Dit resultaat is het perfecte voorbeeld van de strenge eisen die 
echte professionals stellen aan afdichtingsprojecten.

k o r t  s a m e n g e v a t
Architect Compagnie—O Architecten 

Projectontwikkelaar Locus Developments www.locus.be

Dakwerkersbedrijf Van Severen NV

Aannemer  Vandenbussche NV

Type product  Alutrix – Resitrix SK W Full Bond 

  Staande naad VMZINC® in

  Natuurlijk ZINC PLUS

Type gebouw Appartementen en kantoren

Locatie  De Voorhaven van Gent

Oppervlakte bouwwerf 5500 m2

Voordelen van product Uitstekende kwaliteit van het dampscherm en  

 EPDM, eenvoudige plaatsing van de  Staande  

 naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS
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W i s t  u  d a t . . . ? 
Na het aanbrengen van de hechtprimer FG35 kunt u tot 10 uur 
later uw afdichtingsmembraan plaatsen, wat u een hoop stress 
aan het verloop  van het werk bespaart! In dit project werd 
FG35 gebruikt voor het bevestigen van Alutrix en 
Resitrix SK W Full Bond. 

©LOCUS DEVELOPMENTS
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Modern design in hartje 
natuur – een droomhuis 
wordt werkelijkheid

W i s t  u  d a t . . . ? 
Luxemburg is gek op zink. Echt waar! Wat nieuwbouwwoningen 
betreft , gebruiken Luxemburgers het meeste zink per hoofd van 
de bevolking. Aarlen staat zelfs vol huizen met zinken gevels 
en daken! Zink van VMZINC wordt alsmaar populairder, wat te 
danken is aan zijn prijs, kwaliteit en elegantie. 
En misschien kan het u ook helpen om het huis van uw dromen 
werkelijkheid te maken.

k o r t  s a m e n g e v a t
Architect Art-chi-made Yoan Gérard

Bouwheer Particulier

Dakwerkersbedrijf Symaerts bvba

Type product Staande naad VMZINC® met zwart gepatineerde ANTHRA-ZINC®-afwerking

Type gebouw Privéwoning

Locatie Aarlen

Oppervlakte bouwwerf 150 m2

Voordelen van product Fraai uiterlijk en goede weerstand

8



ANTHRA-ZINC® en glas om 
elegantie te creëren. 
Een huis dat puur comfort 
uitstraalt. Een huis met een 
modern design dat toch perfect 
in het plaatje van de natuur past. 
Een huis dat zo weinig mogelijk 
CO2 uitstoot... De droom van het 
passiefhuis komt eindelijk uit. 
Het fraaie uiterlijk van de Staande 
naad VMZINC®, met hun zwart 
gepatineerde ANTHRA-ZINC®-
afwerking, voegt een vleugje 
kracht, intensiteit en robuustheid 
aan deze nieuwbouwwoning toe.
Het idee was om twee volumes te 
combineren om de verschillende 
oriëntaties optimaal te benutten. 
Het huis werd aanvankelijk volle-
dig bedekt met wit pleisterwerk, 
maar dat zou het landschap te 
zeer verstoren. Er werd een alter-
natief bedacht: het ene volume 
werd bedekt met wit pleister-
werk en het andere met donkere 
ANTHRA-ZINC® gevelplaten, om 
een contrast te creëren dat per-
fect in het landschap zou kun-
nen integreren. Het werd al snel 
duidelijk dat zink de juiste keuze 
was, zowel qua budget als design. 

Door zijn moderne karakter was 
zink de ideale oplossing voor deze 
nieuwbouwwoning, terwijl het 
toch perfect paste bij de omliggen-
de Aarlense natuur. 
Eerst werd gedacht aan een 
VMZINC-gevelpaneel, maar dat 
was in dit geval waarschijnlijk te 
druk geweest. Dit materiaal paste 
ook niet bij de grote volumes die 
werden gekozen. De Staande naad 
VMZINC® waarvoor werd geko-
zen, zorgt altijd voor een elegante 
verticale slankheid en maakt elk 
project net dat ietsje lichter. Het 
eindresultaat is een licht, maar 

toch robuust uiterlijk, door de 
lijnen van de staande naad ener-
zijds en de zwart gepatineerde 
ANTHRA-ZINC® kleur ander-
zijds… Dit huis is echt een totaal-
pakket in elk opzicht.
Een ultramodern, comfortabel 
en duurzaam huis, dat perfect 
in evenwicht is met de omlig-
gende natuur dankzij de Staande 
naad VMZINC® met zwart 
gepatineerde ANTHRA-ZINC®-
afwerking. De meeste dromen zijn 
dan misschien wel bedrog, maar 
dit droomhuis in het zuiden van 
België absoluut niet. 

  —   Z I N K
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De ambulancegarage (112) in Lochristi was aan een uitbreiding toe. 
Het timmer- en dakwerkbedrijf van Jan Kint hee�  met behulp van het 
Resitrix-EPDM gezorgd voor een meer dan geslaagd project, bijgestaan 
door de expertise van APOK Eke. 

Ondanks zijn jarenlange ervaring is Jan Kint een 

bescheiden man – hij doet wat moet gebeuren, 

zonder rond de pot te draaien. En net daarom werkt 

hij samen met APOK Eke, al sinds de oprichting van 

het fi liaal. “Waarom zou ik ergens anders heen gaan? 

Zij doen hun werk altijd perfect. Als ik snijwerk op 

maat vraag, respecteren zij altijd de afmetingen die ik 

doorgeef en leveren ze een correct eindresultaat!”. 

En voor de voorbereiding van de Cembrit Patina-

platen voor dit project was dat niet anders. 

Zodra APOK de afmetingen had, kon het team direct 

aan de slag, omdat alles gewoon op voorraad was, 

en op nog geen 3 dagen tijd was de volledige 210 m2

klaar voor gebruik. 

Een waterdichte 
ambulancegarage 
dankzij Cembrit Patina 
en Resitrix 

  —   G E V E L
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Cembrit Patina: gegarandeerde kwaliteit, 
betaalbaarheid, eenvoud en veiligheid.
Het project verliep vlot van begin tot eind. Door de 
snijservice op maat kon het dakwerkersteam tijd 
en moeite besparen en zodra het materiaal werd 
geleverd, konden ze alles ook in een mum van tijd 
installeren. 

Het lichte gewicht van 13,6 kg en het middelgrote 
formaat van 1,20 x 2,50 m (en dikte van 8 mm) 
zorgen ervoor dat het product gemakkelijk kan 
worden gebruikt en snel kan worden geplaatst. 

Zo kunnen dakwerkers het project sneller afwerken 
en meer aandacht besteden aan andere aspecten, 
wetende dat ze een betrouwbaar resistent product 
hebben geïnstalleerd. 

Cembrit Patina gevelplaat combineert sterkte met 
gebruiksgemak en een stijlvolle, veelzijdige aanblik. 
Het oppervlak is gehydrofobeerd, zuigt derhalve 
geen water op en is vuilafstotend. Een belangrijk 
voordeel is de bestendigheid tegen allerlei 
weersomstandigheden. 

Vorst en dooi, hitte en extreme regenval, gevels met 
vezelcementbekleding kunnen het allemaal aan. De 
panelen zijn vormvast en uitstekend bestand tegen rotten 
en schimmelgroei. Het resultaat: een gevel met een lange 
levensduur en met weinig tot geen onderhoud. Nog een 
enorm voordeel van dit product is dat het een bijzonder goede 
brandreactie heeft. 

Cembrit Patina-panelen hebben 
de classificatie “A2,s1-d0”, wat 
betekent dat ze nauwelijks brandbaar 
zijn in vergelijking met andere 
vezelcementplaten van mindere 
kwaliteit. Als ze toch brand zouden 
vatten, produceren ze maar heel weinig 
rook, zonder dat ze hierbij brandende of 
vlammende deeltjes creëren die het vuur 
nog verder zouden laten uitbreiden.

Resitrix, vlamvrije plaatsing en 50 jaar 
gegarandeerd waterdicht.
Dat geldt dus ook voor het platte dak van de ambulancegarage 
en de leefruimtes voor de hulpverleners, waarvoor in totaal 
130 m2 aan Resitrix werd geplaatst. Dit EPDM-membraan is 
zeer goed bestand tegen brand, tot wel 400°C, waardoor er 
bijna geen enkele kans is op brand. “Het zou een ramp zijn als de 
garage in brand zou vliegen! Maar dat is het mooie aan Resitrix: 
we konden het gewoon plaatsen zonder vlam. We hadden 
alleen maar een Leister (n.v.d.r.: een warmeluchtblazer) nodig 
en we zagen direct of alles goed afgedicht was.” Het Resitrix-
EPDM van APOK garandeert een veilig plaatsingsproces en 
waterdichtheid van meer dan 50 jaar. Laat het duidelijk zijn: als 
u wilt werken met de beste afdichtingssystemen voor daken 
en gevels, moet u niet verder zoeken.

  —   G E V E L

” DE CEMBRIT PATINA-PLATEN BIEDEN EEN 
GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING. 
DANKZIJ APOK EKE MOEST IK ALLEEN 
NOG MAAR DE GATEN BOREN EN ZE AAN 
DE GEVEL BEVESTIGEN.
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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 P.indd   1 17/04/2019   09:39
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APOK hee�  de perfecte locatie gevonden voor het zuidwesten van 
West-Vlaanderen: Ieper! Sinds 17 juni 2019 ontvangt het nieuwe team
u er met open armen.

Al meer dan 60 jaar is APOK marktleider in België wat dak- en gevelmateriaal 

betre§  en het draait uiteraard niet alleen om het uitgebreide assortiment of 

de kwaliteit van de producten. Nee, het échte verschil zit hem in de klanten-

service die elk fi liaal biedt. Als u een bezoekje brengt aan APOK, stelt het 

personeel namelijk alles in het werk om uw ervaring zo persoonlijk mogelijk te 

maken. Ze proberen de details van uw project te begrijpen, zodat ze het beste 

systeem of product kunnen voorstellen om uw leven als dak- of gevelwerker 

te vergemakkelijken. 

Bovendien kunt u rekenen op een uitstekende technische service. Laat het 

duidelijk zijn: APOK Ieper wordt ongetwijfeld uw one-stop-shop in de regio. 

“Alles voor dak en gevel onder één dak” is niet zomaar een slogan, het is 

gewoon zo. Bij APOK kunt u terecht voor alle regenwaterafvoersystemen, 

materiaal voor zowel platte als hellende daken en gevelmateriaal. 

Voor ieder wat wils en steeds van topkwaliteit! Dankzij het nieuwe fi liaal 

moet u nu ook helemaal niet zo ver meer gaan, waardoor u ook een pak tijd 

bespaart.

Ieper is een stad die zich op slechts enkele kilometers van de grens met 

Frankrijk en dichtbij verschillende Belgische kuststeden bevindt. Ook in dit 

nieuwe APOK-fi liaal bent u op de juiste plek voor alle voordelen en services 

waarvoor wij bekend staan.

APOK Ieper: 
het 31e fi liaal opent zijn 
deuren in de Westhoek

 F I L I A A L  —  N I E U W 

Rozendaalstraat 2 - 8900 Ieper
T 057 22 16 00
ieper@apok.be

13
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Ontdek het complete gamma vezelcementprodukten van Cembrit bij uw Apok verdeler. 
In Denemarken ontwikkelde bouwoplossingen van nok tot kelder:

• Cembrit Dolmen: Leien met glad oppervlak en rechte boorden voor extra strakke lijnen
• Cembrit Bravan: Leien met gestructureerd of glad oppervlak en gebroken randen
• Cembrit Cover, Solid en Transparent: Vezelcement gevelplaten met kleurcoating
• Cembrit Patina: In de massa gekleurde, geschuurde en gehydrofobeerde gevelplaten 
• Cembrit Construction: Naturel grijze vezelcementplaten, betonlook
• Cembrit Plank en Cembrit Panel: De snelle en economische geveloplossing
• Cembrit Soffit: Gevelstroken in vezelcement voor dakrand en oversteken

Ontdek meer op www.cembrit.be
of vraag meer informatie bij uw Apok verdeler.

Inspirerend vezelcement 
voor dak en gevel.

Ontdek meer op www.cembrit.be

CBE_APOK_AD_190x274_Feb2018_v4_NL.indd   1 19/02/2018   12:10:15
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De afgelopen drie jaar was een periode vol vragen: 
Welke naam wordt er gekozen? Hoe gaan ze ons 
noemen? Wat verandert er voor ons? In 2016 werd 
de fusie van 8 Vlaamse gemeenten aangekondigd 
en sinds 2019 is het zover. Het was een ingewikkeld 
proces, waar veel expertise bij kwam kijken... 
Net zoals APOK haar expertise biedt voor al uw 
projecten. 

Opglabbeek is één van de eerste gemeenten die 
de verandering heeft doorgevoerd: de nieuwe 
gemeente heet Oudsbergen en telt nu ongeveer 
23.000 inwoners. APOK hecht enorm veel waarde 
aan haar klantenservice en nam dan ook onmiddellijk 
de beslissing om de naam van het lokale filiaal mee 
te veranderen.
APOK OPGLABBEEK heet vanaf nu APOK 
OUDSBERGEN

Als u een bezoekje wilt brengen aan APOK 
OUDSBERGEN, kunt u nog steeds terecht op 
hetzelfde adres en op dezelfde openingsuren. We 
zijn niet van plan om te verhuizen, dus onze vaste 
klanten hoeven zich geen zorgen te maken!

En degenen die APOK OUDSBERGEN nog niet kennen, zullen 
zich er heel snel thuis voelen. 
Het grote betonnen gebouw, met zijn opvallende 
vuursteengrijze kleur en twee hoge poorten, heeft al het 
nodige materiaal voor uw projecten op voorraad. Daarnaast 
biedt het filiaal diverse services op maat van de klant. U kunt er 
ook terecht voor advies over zink van VMZINC®, dakpannen, 
leien, isolatie, gevelmaterialen of Resitrix EPDM – voor ieder 
wat wils dus. Ons personeel helpt u om de juiste oplossing 
voor uw project te vinden, zodat u nooit met lege handen 
thuiskomt.

APOK OUDSBERGEN
Industrieterrein Poort 11 Genk, 
Nijverheidslaan 1523 - 3660 Oudsbergen
T 089 81 12 00

Nieuw emailadres: oudsbergen@apok.be 

Een APOK-fi liaal in de buurt?

Ga naar www.apok.be voor alle openingsuren, adresgegevens, 
telefoonnummers en contactpersonen van alle APOK-fi lialen.

 F I L I A A L  —  I N  D E  K I J K E R 

De afgelopen drie jaar was een periode vol vragen: 
Welke naam wordt er gekozen? Hoe gaan ze ons 
noemen? Wat verandert er voor ons? In 2016 werd 
de fusie van 8 Vlaamse gemeenten aangekondigd 
en sinds 2019 is het zover. Het was een ingewikkeld 
proces, waar veel expertise bij kwam kijken... 
Net zoals APOK haar expertise biedt voor al uw 
projecten. 

Opglabbeek is één van de eerste gemeenten die 
de verandering heeft doorgevoerd: de nieuwe 
gemeente heet Oudsbergen en telt nu ongeveer 
23.000 inwoners. APOK hecht enorm veel waarde 
aan haar klantenservice en nam dan ook onmiddellijk 
de beslissing om de naam van het lokale filiaal mee 
te veranderen.
APOK OPGLABBEEK heet vanaf nu APOK 
OUDSBERGEN

Als u een bezoekje wilt brengen aan APOK 
OUDSBERGEN, kunt u nog steeds terecht op 
hetzelfde adres en op dezelfde openingsuren. We 
zijn niet van plan om te verhuizen, dus onze vaste 
klanten hoeven zich geen zorgen te maken!

En degenen die APOK OUDSBERGEN nog niet kennen, zullen 
zich er heel snel thuis voelen. 
Het grote betonnen gebouw, met zijn opvallende 
vuursteengrijze kleur en twee hoge poorten, heeft al het 
nodige materiaal voor uw projecten op voorraad. Daarnaast 
biedt het filiaal diverse services op maat van de klant. U kunt er 
ook terecht voor advies over zink van VMZINC®, dakpannen, 
leien, isolatie, gevelmaterialen of Resitrix EPDM – voor ieder 
wat wils dus. Ons personeel helpt u om de juiste oplossing 
voor uw project te vinden, zodat u nooit met lege handen 
thuiskomt.

APOK OUDSBERGEN
Industrieterrein Poort 11 Genk, 
Nijverheidslaan 1523 - 3660 Oudsbergen
T 089 81 12 00

Nieuw emailadres: oudsbergen@apok.be 

Een APOK-fi liaal in de buurt?

Ga naar www.apok.be voor alle openingsuren, adresgegevens, 
telefoonnummers en contactpersonen van alle APOK-fi lialen.

 F I L I A A L  —  I N  D E  K I J K E R 

APOK OPGLABBEEK
wordt APOK OUDSBERGEN
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  O P L E I D I N G  I N  D E  K I J K E R
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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
Tel: +32 (0)14 23 07 07 I Fax: +32 (0)14 23 07 77
info@soprema.be I www.soprema.be

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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Op l e i d i n g s k a l e n d e r

juli  -  december 2019

” DAKDEKKERS DIE ONZE 
OPLEIDINGEN VOLGEN, 
PRESTEREN BETER OP 
DE WERF…

Na een kort theoretisch gedeelte volgt de 

praktijk : jullie kunnen zelf op een maquette naad-

verbindingen leren maken, binnen en buiten-

hoeken realiseren en verschillende dakdetails 

oefenen. 

De opleiding duurt een volledige dag. Van 8u30 tot 

16u30.

Interesse?

apok.be/opleidingen

Elke professionele dakdekker kan zich inschrijven voor een 

praktijkopleiding niveau 2, het is niet noodzakelijk eerst de 

kennismakingssessie niveau 1  te volgen.

Deze GRATIS praktijkopleiding is op maat gemaakt voor  de 

professionele dakdekker. U kan  kennis maken met de 

verwerking van EPDM-rubber (Resitrix, Tiplon of SecuOne). 

  O P L E I D I N G  I N  D E  K I J K E R

Re s i t r i x  Ni v e a u  2  -  G R AT I S  p r a k t i j k o p l e i d i n g

Schrijf je online in voor deze GRATIS opleidingen
!
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JULI
2019

AUGUSTUS
2019

SEPTEMBER
2019

EPDM 
RESITRIX
niveau 2

02/07/2019
APOK Kampenhout

08/07/2019
APOK Hoeselt

19/08/2019
APOK Kampenhout

20/08/2019
APOK Hoeselt

20/08/2019
VM Building Solutions
Deinze

22/08/2019
APOK Kampenhout

26/08/2019
APOK Hoeselt

03/09/2019
APOK Kampenhout

04/09/2019
VM Building Solutions
Deinze

19/09/2019
APOK Hoeselt

23/09/2019
APOK Kampenhout

24/09/2019
APOK Hoeselt

25/09/2019
VM Building Solutions 
Deinze

26/09/2019
APOK Kampenhout

EPDM
SECUONE
niveau 2

- 28/08/2019
VM Building Solutions 
Deinze

18/09/2019
APOK Kampenhout

23/09/2019
VM Building Solutions 
Deinze

EPDM
TIPLON
niveau 2

- 22/08/2019
APOK Hoeselt

27/08/2019
APOK Kampenhout

30/08/2019
VM Building Solutions 
Deinze

16/09/2019
APOK Hoeselt

27/09/2019
VM Building Solutions 
Deinze

EPDM
EVALASTIC
niveau 2

- 30/08/2019
VM Building Solutions 
Deinze

26/09/2019
VM Building Solutions 
Deinze
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L
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Bekijk het volledige opleidingsaanbod online
!
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OKTOBER
2019

NOVEMBER
2019

DECEMBER
2019

EPDM 
RESITRIX
niveau 2

10/10/2019 
VM Building Solutions 
Deinze

16/10/2019
APOK Hoeselt

21/10/2019
APOK Kampenhout

22/10/2019
APOK Hoeselt

23/10/2019
APOK Kampenhout

23/10/2019
VM Building Solutions 
Deinze

06/11/2019
APOK Kampenhout

12/11/2019 
APOK Hoeselt

12/11/2019 
VM Building Solutions 
Deinze

14/11/2019
APOK Hoeselt

26/11/2019
APOK Kampenhout

27/11/2019
APOK Kampenhout

29/11/2019
VM Building Solutions 
Deinze

09/12/2019
VM Building Solutions 
Deinze

11/12/2019
APOK Hoeselt

12/12/2019
APOK Hoeselt

12/12/2019
APOK Kampenhout

17/12/2019
APOK Kampenhout

19/12/2019
VM Building Solutions 
Deinze

EPDM
SECUONE
niveau 2

17/10/2019
APOK Hoeselt

23/10/2019
VM Building Solutions 
Deinze

20/11/2019
APOK Kampenhout

27/11/2019
VM Building Solutions 
Deinze

09/12/2019
APOK Hoeselt

19/12/2019
VM Building Solutions 
Deinze

EPDM
TIPLON
niveau 2

28/10/2019
APOK Kampenhout

28/10/2019
VM Building Solutions 
Deinze

18/11/2019
APOK Hoeselt

29/11/2019
VM Building Solutions 
Deinze

16/12/2019
VM Building Solutions 
Deinze

19/12/2019
APOK Kampenhout

EPDM
EVALASTIC
niveau 2

25/10/2019
VM Building Solutions 
Deinze

28/11/2019
VM Building Solutions 
Deinze

17/12/2019
VM Building Solutions 
Deinze
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ID
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Inschrijven op  één adres:  apok.be/opleidingen
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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 monier.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 icopal.be
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Stormpannen van Monier 
zorgen voor een mix van 
traditie en innovatie

k o r t  s a m e n g e v a t
Dakwerkersbedrijf BVBA Roger Goeminne

Type product  Postel 20-dakpannen in natuurrode kleur van Monier en Resitrix-EPDM

Type gebouw Privéwoning

Locatie  Outer

Oppervlakte bouwwerf Dakpannen: 387 m2 - Platte daken:  281 m2 Resitrix

Datum van oplevering Juli 2019 (excl. groen dak = eind dit jaar)
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Stormpannen van Monier 
zorgen voor een mix van 
traditie en innovatie

De robuuste, maar toch 
elegante Postel 20-stormpan-
nen van Monier zijn een mix van 
traditie en innovatie. Tegelijker-
tijd zorgt het Resitrix-EPDM voor 
een resistente en flexibele afdich-
ting die bestand is tegen de meest 
extreme weerschommelingen. 

Het dakwerkersbedrijf Goeminne 
vertrouwt al op APOK sinds het 
filiaal in Eke de deuren opende en 
ook voor dit project stond APOK 
klaar met haar all-in service.
In totaal waren er 14 paletten vol 
Postel 20-dakpannen – in natuur-
rode kleur – nodig om het hellende 
dak in Outer (Oost-Vlaanderen) 
af te werken. Een van de dakwer-
kers schatte dat er zo’n 280 m2 aan 
dakpannen vakkundig werd 
geplaatst. Het team was vol lof 
over het product en over één 
bepaalde technische eigenschap 
in het bijzonder: ze zijn eenvou-
dig te gebruiken dankzij de pan-
speling in de breedte en de variabele
latafstand.

De Postel 20-dakpannen van 
Monier hebben een variabele 
latafstand, d.w.z. het niet-bedek-
te gedeelte van de pan, tussen 
237 en 250 mm met totale afme-
tingen van 315 x 230 mm (l x b). 
Daarnaast beschikken ze over 
nieuwe kop- en zijsluitingen, die 
een betere afvoer van het regen-
water garanderen en zo voorko-
men dat het kan indringen in ge-
val van wind. “We kunnen altijd 
aanpassingen maken tussen de 
pannen wanneer we een nieuwe 
rij pannen leggen, en dat helpt 
enorm! ” Het eindresultaat is een 
echte streling voor het oog. De 
klant en de architect van deze 
privéwoning hadden beide 
gevraagd om een natuurrode 
kleur. “Elke dakpan heeft steeds 
een iet of wat andere rode kleur 
en we hebben ze gewoon gelegd 
in de volgorde waarin ze op ons 
pallet lagen. De klant wilde graag 
een samenhangend geheel op 
basis van natuurrode kleuren en 
hij zal ongetwijfeld blij zijn met het 

resultaat”, zeggen de dakwerkers 
van Goeminne BVBA tevreden.
Om het project af te ronden, moest 
alleen nog het platte dakgedeel-
te worden bedekt met het hoog-
waardige Resitrix EPDM, maar 
het ervaren dakwerkersteam was 
hier al goed mee bekend en had er 
dus alle vertrouwen in. Dit EPDM 
garandeert een waterdichtheid 
van meer dan 50 jaar en is bestand 
tegen weer en wind, zelfs tegen 
uitzonderlijk zware hagel- en 
regenbuien. 
Het project wordt gekenmerkt 
door professioneel vakmanschap 
en kwaliteitsproducten van a tot z. 
Met de Postel 20-dakpannen van 
Monier voor het hellende dak en 
het Resitrix EPDM voor het plat-
te dak was Goeminne er door en 
door van overtuigd dat APOK 
alleen maar topmateriaal heeft 
aangeboden! Dit Outerse gezin 
mag alvast op beide oren slapen, 
wetende dat ze nog vele jaren 
mogen genieten van een prachtig, 
waterdicht dak. 

  —  PANNEN
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WENS JE EEN DAK 
ZONDER ZORGEN?

Ga je een plat dak leggen? Kies dan voor absolute zekerheid. 
Vertrouw op de 100% APPROOFED bitumineuze dakbedekking 
van Derbigum. Onze perfect waterdichte dakbanen beschermen 
je woning langer dan gelijk welk ander materiaal. Zelfs langer dan 
40 jaar! Wat wens je nog meer?

 Made in Belgium

 Indrukwekkende waterdichting

 Professionele installatie

 Bewezen levensduur van > 40 jaar

 100% recycleerbaar

DERBIGUM, het dak van je leven.

Meer info of een gratis off erte? Kijk op www.derbigum.be

ZONDER ZORGEN?

OFF_1817755_DERBIGUM_Advertentie_210x297.indd   1 01/03/2018   18:11
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Meer info: www.skylux.be  I  Tel. +32 56 20 00 00  I  Fax +32 56 21 95 99  I  info@skylux.be  

KIES 
VOOR
100%
VEILIGHEID 

Veiligheid op de werf is cruciaal. Platte daken worden meer en meer 
betreden. Denk maar aan het plaatsen van zonnepanelen of bij onderhoud 
van alle technische installaties. De lichtstraten en de lichtkoepels van 
Skylux zijn niet alleen luchtdicht, ze isoleren prima en plaatsen gemakkelijk. 
Daarnaast  hebben ze nóg een bijzondere troef: een groot deel van ons 
assortiment lichtkoepels en lichtstraten is 100% doorvalveilig: daarmee 
voldoen deze producten aan de Europese norm van 1200 Joule.

www.skylux.be

De oplossingen van Skylux garanderen 100% doorvalveiligheid

lichtstraten met 1200 joule netten glaskoepels anti-doorvalrooster

VAST OF
OPENGAAND

SYSTEEM

polycarbonaat kunststof lichtkoepels

Adv Apok-NL Skylux doorvalveiligheid 2018.indd   1 3/04/18   10:03
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1840 m2 Resitrix EPDM 
op dak van een complex 
gebouw in Brugge

Met 20 jaar ervaring in platte daken, hee� Birger Leers  
(OMNI-DAK) alles al gezien wat betre� afdichtingsproducten. 
Maar hij verwierf vooral zekerheid: Resitrix is het beste  
afdichtingsproduct waarmee hij hee� gewerkt. 
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Op het programma: twee 
gebouwen en een constructie van 
garages en kelders die de twee 
gebouwen scheiden, zonder de 
terrassen van elk appartement 
te vergeten.  In totaal 1840 m2

isolatie en afdichting te realiseren. 
Dit project bestond uit 3 fasen. 

De eerste stap was om de water-
dichtheid van de appartementen 
te verzekeren. Ze hebben een Pv3 
dampscherm gebruikt. De plaat-
sing van isolatie en afdichting ging 
heel vlot voor de dakdekkers.

Tijdens de tweede fase moest 
elk klein terras aan de voor en - 
achterzijde van het gebouw 
afgedicht worden. De flexibili-
teit van Resitrix EPDM was exact 
wat nodig was voor het realiseren 
van alle details en hoeken. Boven-
dien was de mogelijkheid van een 
volledige en snelle verlijming 
perfect afgestemd op de kleine 
oppervlakken van de terrassen.

En tot slot moesten de garages 
afgedicht worden. Tijdens deze 
fase was er geen extra isolatie 
nodig. 

Het team van OMNI-DAK was 
alvast positief over Recticel
Silver-isolatieplaten! “Dit is een 
kwaliteitsproduct dat gemakke-
lijk te hanteren is, geen probleem 
vormt voor de plaatsing en zeer 
goed werkt met de gekozen 
EPDM”.  En voor het verlijmen? 
Hun voorkeur ging uit naar de klei-
ne verpakking van de Soudal-lijm 
die hen de indruk geeft hun hoe-
veelheid beter te beheersen. 
In hun ogen is Resitrix een ultra 
compleet product. Een bewe-
zen duurzaamheid van meer dan 
50 jaar, de kwaliteit van het mem-
braan, de weersbestendigheid, 
de snelle plaatsing en vooral de 
visuele controle van de naadver-
bindingen. Birger Leers voegt 
eraan toe: “Je moet begrijpen dat 
we met Resitrix direct kunnen zien 
of onze naadverbindingen goed 
zijn uitgevoerd. Er is geen twij-
fel over de afdichting die we net 
hebben gemaakt.”  De zekerheid 
van een goed uitgevoerde klus is 
een zekerheid voor zowel de dak-
dekker als zijn klant.  
Afhankelijk van de projecten kiest 
hij ervoor om een Resitrix MB, 
SK Partial Bond of zoals hier 

een Resitrix SK W Full Bond te
gebruiken. “Ze hebben allemaal 
hun voordelen, maar mijn voor-
keur gaat uit naar SK W Full Bond 
of Partial Bond, omdat we nog 
meer tijd winnen bij de lijmstap. 
Dat telt ook mee als je afhankelijk 
bent van het weer! “.
En wanneer we met hen over 
APOK Brugge praten, horen we 
de tevredenheid bij deze dak-
dekker. Omdat ze waarschijnlijk 
één van de ‘oudste’ klanten van 
dit filiaal zijn, hebben ze de tijd 
gehad om een goede en stabiele 
vertrouwensrelatie op te bouwen 
en dit via alle mogelijke commu-
nicatiemiddelen. Jawel! Het is 
niet ongebruikelijk dat deze dak-
dekker en het filiaal met elkaar 
praten via Messenger, Whats App 
of gewoon telefonisch. Ideaal om 
snel oplossingen te vinden op de 
werf. Het is een luxe en ook een 
voorbeeld van de klantenservice 
die APOK zo trots aanbiedt aan 
zijn klanten.
Conclusie van deze tevreden 
dakwerker: Resitrix EPDM is de 
beste op de markt en APOK is een 
ongeëvenaarde leverancier voor 
alle dak- en gevelproducten.

  —   E P D M
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Wie effi ciëntie graag koppelt aan esthetiek, vindt in 
de Nueva dakpan een partner voor bouwprojecten 
met een moderne uitstraling. Nueva is de enige pan 
in ons gamma die met 9,5 stuks per vierkante meter 
een nog snellere plaatsing garandeert. De regelbare 
latafstand maakt van deze kleidakpan bovendien 
uw favoriete keuze voor elk renovatieproject, maar 
dankzij de strakke look evengoed een betrouwbare 
partner voor nieuwbouw.

Ontdek de Nueva dakpan in onze showrooms in 
Londerzeel of Kortrijk. Of vraag uw brochure aan via 
www.wienerberger.be/nueva

Nueva
moderne esthetiek,
snel geplaatst

Tradiva laat zich omschrijven als een klassieker onder 
de dakpannnen met een technisch vernuft dat meer 
dan hedendaags is. De pan laat zich zowel in
de lengte als in de breedte aanpassen, waardoor 
geen halve of 3/4 pannen meer nodig zijn. Zo kunt u 
vlotter werken en bespaart u tijd. Elegant als altijd, 
is deze zacht gegolfde kleidakpan beschikbaar in 5 
verschillende tinten. Ook op die manier is er dus altijd 
eentje die past.

Ontdek de Tradiva dakpan in onze showrooms in 
Londerzeel of Kortrijk. Of vraag uw brochure aan via 
www.wienerberger.be/tradiva

Tradiva
3 formaten,
eenzelfde pan

Groot formaat 
dakpan voor een 
snelle plaatsing

Moderne, 
elegante look

9,5 stuks/m2 3 tinten grijs t.e.m. 
nachtelijk zwart

Dubbele 
zijsluiting

Brede diepe 
kopsluiting

Perfect aanpasbaar 
dankzij de regelbare 
latafstand van 25 mm

 Vlakke pan, 
zonder knik

Bijzonder geschikt 
 voor renovatie 

Lichtgewicht 
dakpan 

Beschikbaar in 
vijf kleurvarianten

 8 mm speling, 
door de variabele 

zijsluiting

Regelbare latafstand 
van 30 mm en 

dus fl exibel inzetbaar

 Elegante golfl ijn 
voor een tijdloze 

uitstraling

WIE_Nueva en Tradivo_advertentie_A4_NL.indd   1 06/06/2019   14:19
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N I E U W S

NIEUW in ons gamma zijn afvoerbuizen 
en toebehoren in PP – polypropyleen of 
polypropeen. Deze zwarte kunststof-
buizen en hulpstukken biedt APOK u 
aan voor de afvoer van het regenwater. 

PP afvoerbuizen
Alle verbindingen zijn eenvoudig uit te voeren door het prin-
cipe van manchetverbindingen.  De verbinding gebeurt door 
een flexibele rubberdichting.  De dichting bevindt zich in de 
manchet welke draaibaar is en demontabel blijft.   De verbin-
dingen tussen hulpstukken en buizen  zijn water- en reukdicht.  

Machines voor de verbinding van PP-buizen zijn niet nodig, 
waarbij u aanzienlijk kan besparen op de arbeidsuren.
De PP afvoerbuizen hebben een minimale wanddikte van 3mm 
met het BENOR merk. De leidingen hebben de bijkomende 
voordelen een hoge temperatuurbestendigheid te bieden, 
over een goede chemische resistentie te beschikken, een  
degelijke slagvastheid te hebben, alsook verwerkbaar te zijn 
bij temperaturen rond het vriespunt.  Polypropyleen heeft een 
geringe uitzetting waarbij dient rekening gehouden te worden 
bij de plaatsing. PP kan niet verlijmd worden. 
Het polypropyleen assortiment is beperkt UV-bestendig  
waarbij binnentoepassingen en verdoken opstellingen  
aanbevolen worden.

De buizen, hulpstukken en beugels met courante
afmetingen zijn verkrijgbaar bij APOK.

RS S

Valbeveiliging op z’n best !
RSS is een collectief valbeveiligingssysteem voor 
zowel platte als hellende daken. En goed nieuws! 
Want dit lichtgewicht aluminium hekwerk kan 
vanaf nu ook op daken met een hellingsgraad  
tussen 10° en 45° geplaatst worden. Dit  
systeem kan aan de dakrand worden gehaakt en 
steunt met een staander tegen de gevel. Het RSS 
valbeveiligingssysteem veroorzaakt geen schade 
aan de gevel en steunt niet op de grond. Of het 
dak plat of hellend is, vanaf nu beschikt u over het 
beste valbeveiligingssysteem. 

• Klasse A : toepassing bij  daken met een helling 
lager dan 10°

• Klasse B : toepassing bij daken met een helling 
lager dan 30°. Tot 60° met maximum valhoogte 
van 2m

• Klasse C : toepassing bij daken met een helling 
tussen 30 en 45°, zonder beperking van de val-
hoogte.  Toepasbaar tot 60° met een maximum 
valhoogte van 5m.

 
Het RSS systeem voldoet aan de drie klassen ! 

Tapbuizen Resitrix
Resitrix tapbuizen zijn vanaf 
nu tot diameter 160 mm en op 
lengte van 1 m ook standaard 
beschikbaar.
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SLIM JE DAK 
RENOVEREN?
UNILIN WIJST 
JE DE WEG...
Wist je dat een slecht of niet-geïsoleerd dak  verantwoordelijk is voor 30% 
van de warmteverliezen in je woning? Je dak goed isoleren is dus van het 
allergrootste belang om een goed E-peil te bekomen, je wooncomfort te 
optimaliseren en de waarde van je woning te behouden. 

JE
DAK

EERST!

30% 
warmte-
verlies via 
het dak

UNILIN HEEFT 
VOOR ELK DAK DE 
IDEALE ISOLATIE-
OPLOSSING

UTHERM SARKING

Heb je vragen over een specifi eke dakisolatieoplossing? Unilin helpt je graag verder. 
T.  +32 56 73 50 91 - info.insulation@unilin.com - www.unilininsulation.com

Je dak aan de buitenkant 
(na-) isoleren

Je dak aan de buitenkant  
isoleren & direct afwerken

Je zolder aan de binnenkant 
(na-) isoleren

• Isoleren en afwerken ineen
• Makkelijk zelf te plaatsen
• Diverse binnenafwerkingen

• Isoleren aan de buitenkant
• Beschermt de houtstructuur
• Oplossing om te na-isoleren

• All-in-one = isolatie, kepers, 
 onderdak en binnenafwerking
•  Meest energie-efficiënte 
 dakisolatie-oplossing
• Wind- en waterdicht 
 in max. 5 dagen
• Keuze uit diverse 
 binnenafwerkingen

170607_UNI_ADVSet2.indd   1 23/06/17   15:32
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En klaar!

De snelste isolatie op de markt
Comfofix® is de eerste ‘pop-in-place’ isolatie voor hellende daken ter wereld. Deze isolatiemethode is 
de snelste en gemakkelijkste methode in de sector en kan zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten 
worden toegepast. Comfofix® verlaagt bovendien de energiekosten dankzij de energiebesparing die de 
platen opleveren, tijdens de hele levensduur van het gebouw. Het enige dat u hoeft te doen, is de plaat 
tussen de dakspanten plaatsen en voor u het weet, bent u op weg naar de volgende tevreden klant!

pop-in-place isolatie voor hellende daken

www.recticelinsulation.be

AD_comfofix_A4_NL_2019_0404.indd   1 09/04/2019   16:51
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Kort gezegd houdt dit in dat alle nieuwbouwgebouwen in België het 
energieverbruik zo laag mogelijk zullen moeten houden. 
Dat lijkt op het eerste gezicht een hele uitdaging, maar dankzij diverse 
nieuwe technologieën is het perfect haalbaar. 

Daarnaast moet een erkende EPB-adviseur 
toezicht houden op het verloop van uw 
project en elke stap van het proces begeleiden. 
Maar geen zorgen, we hebben goed nieuws: uw 
APOK-fi liaal kan samenwerken met de adviseur 
en de meest betrouwbare, specifi eke en boven-
dien betaalbare oplossingen voorstellen, want 
APOK hee�  een enorme waaier aan isolatie-
oplossingen voor daken en gevels! 

Voor kwaliteitsisolatie moet u bij APOK zijn
Een BEN-woning moet voorzien zijn van een 
continue buitenbekleding om energiever-
lies te vermijden, wat dus betekent dat hier
extra aandacht moet worden besteed, zodat 
ze niet wordt onderbroken. Denk maar aan de 
diverse aansluitingen (tegels, frames, spouw-
muren enz.), verschillende hoeken (tussen 
vloeren en muren, vensters) en materialen 
(hout, PVC en glas voor de vensters). Een 
goede isolatie bespaart niet alleen energie in 
het gebouw, maar voorkomt ook dat er lucht of 
vocht in de constructie kan binnendringen. 
APOK helpt de buitenbekleding van uw 
woning voor te bereiden en levert een perfect 
eindresultaat. 

APOK stoomt u klaar 
voor BEN-bouwen

  —   I N F O

Alles voor uw gevel
Wist u dat, als u uw gevelbekleding zo’n 8 à 10 cm dikker maakt, 
u het isolatievermogen van uw gebouw een aanzienlijke boost 
kunt geven? Of het nu gaat om handgevormde, geprofi leerde, 
strenggeperste of gelijmde gevelstenen, Eco-brick, keramische 
tegels, gevelplaten, hout of zink ... Die extra centimeters maken 
wel degelijk een verschil! De producten die APOK in de aan-
bieding hee� , zijn trouwens niet alleen toppresteerders op 
technisch vlak, maar ook nog eens een echte streling voor het oog. 

Alles voor uw dak
De ideale oplossing voor een BEN-gebouw is de zogenaamde 
“warme plaatsing”. Het gaat hierbij om een uitwendig isolatie-
proces, dat koudebruggen tot een absoluut minimum beperkt. 
U kunt het resultaat eigenlijk vergelijken met een broodje, dat 
uit verschillende lagen bestaat: ondergrond, dampscherm, 
isolatiemateriaal, afdichtingslaag, bescherming – misschien niet 
zo smakelijk, maar wel een succesrecept voor daken. De belang-
rijkste eigenschap van dit soort dak, ten slotte, is dat het isolatie-
materiaal direct op de ondergrond wordt geplaatst.

Bij APOK beschikken we over alle nodige materialen om 
de isolatie en afdichting van uw dak tot een goed eind te 
brengen: dampschermen, PUR- en PIR-isolatie, zinkprofi elen, 
Resitrix EPDM enzovoort – alles onder één dak en bij u in de 
buurt.

Vanaf 2021 is de nieuwe BEN-norm (bijna-energieneutraal) van kracht – 
in Wallonië en Brussel bekend als Q-Zen. 
APOK is de place-to-be voor al uw bouwprojecten.
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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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DELTA® protects property

De dampopen onderdakfolies van DELTA® zijn, dankzij hun 
bijzondere treksterkte, extreem trapvast en weerstaan aan 
grote mechanische belastingen.

DELTA®-VITAXX S PLUS en DELTA®-MAXX PLUS bescher-
men de isolatie in het dakschild tegen (stuif)sneeuw en 
regen. Dankzij hun hoge dampopenheid vindt het aanwe-
zige restvocht gemakkelijk zijn weg naar buiten. Door de 
geïntegreerde kleefnaden is de winddichtheid verzekerd 
en bieden DELTA®-VITAXX S PLUS en DELTA®-MAXX PLUS 
de optimale bescherming bij elk weer.

DELTA®-VITAXX S PLUS en DELTA®-MAXX PLUS

Sterk belastbaar, regendicht 
en gemakkelijk geplaatst 

www.doerken.be

DOE-9376_Anzeige_VITAXX_S_PLUS_MAXX PLUS_179x300mm_IT_RZ.indd   1 04.06.19   16:03
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TOP in dakafdichting
• Totaal gamma 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 
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Di t  m a g a z i n e  i s  e r 
v o o r  e n  d o o r  j o u !
Di t  m a g a z i n e  i s  e r 
v o o r  e n  d o o r  j o u !
Di t  m a g a z i n e  i s  e r 

Heb je een belangrijk project dat je graag met 
iedereen wil delen? Stuur het door naar onze 
redactie!

Als je meent dat jouw project met foto en uitleg in dit magazine 
zou passen, stuur ons dan wat info door via e-mail naar
informatief@apok.be. Vermeld de locatie van de werf, 
het gekozen product, uw contactgegevens en wij contacteren
u om een mooie reportage te schrijven.

De redactie maakt uit de inzendingen zelf een keuze wie kan 
verschijnen in het magazine en wie vermeld wordt in de online 
publicaties. Daarnaast kiest APOK ook het winnende project 
dat een gratis APOK fotoreportage krijgt.*

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

* Voorwaarden op de website
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