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WE WERDEN HARTELIJK ONTHAALD MET EEN ‘BAKKIE
KOFFIE’ BIJ ÉÉN VAN NEDERLANDS GROOTSTE
WERKBLADENFABRIKANTEN, GINGEN OP ZOEK NAAR ‘LE
NOIR BELGE’ DIEP ONDER WALLONIËS GLOOIENDE
WEILANDEN, EN STAKEN ONS LICHT OP BIJ EEN RECENT
OVERGENOMEN AUSTRALISCHE WATERJETFABRIKANT.

"

Lies Paelinck

Wat blijft deze sector
toch boeiend
Vinden jullie dat ook?
Hoe een kleine speldenkop op de wereldkaart zoals de Benelux een internationale
impact heeft, en vice versa. Want elke editie opnieuw worden onze redactieleden op pad
gestuurd van Vlaanderen naar Wallonië, van Nederland tot Duitsland, of van Italië tot in
Australië. Zo ook voor deze gloednieuwe zomer- editie van Polycaro.
We werden hartelijk onthaald met een ‘bakkie koffie’ bij één van Nederlands
grootste werkbladenfabrikanten, gingen op zoek naar ‘Le Noir Belge’ diep onder Walloniës
glooiende weilanden, en staken ons licht op bij een recent overgenomen Australische
Waterjetfabrikant. Nieuwe druktechnologieën deden ons richting Spanje kijken en voor
tegels van superieure kwaliteit klopten we aan op de deur van Duitslands gekendste fabrikant.
Onze markt is dan misschien klein van gestalte, maar onze invloed des te groter. Het is dan
ook een eer jullie elk kwartaal opnieuw te mogen bedienen met verhalen over gekende
en minder gekende spelers, met boeiende projecten en technische informatie die jullie als
vakman uitdaagt in het verleggen van de limieten.

Polycaro editie 66 - juli 2019

Dank ook, omdat jullie ons vakblad hondstrouw blijven lezen en steunen. Waar we
ook aankloppen, Polycaro wordt telkens opnieuw met open armen onthaald en als een
bewezen meerwaarde omarmd. Dit doet niet alleen deugd, het daagt ons ook uit om elke
editie opnieuw verder te kijken dan we tot nu toe deden. En is net dat niet de kracht van
ons allemaal?
Ik wens jullie een vreugdevolle zomer toe!

Lies Paelinck

Polycaro

5

Inhoud
8

Zind
Tegelzetter met een hart

30

Passport Zaventem
Beltrami werkt mee aan prestigeproject

39

Thibaut
Al 60 jaar succesvol

47

Jetstone
Bescheiden woorden voor internationale daden

66

Bescherming op de werkvloer
Hoofdbescherming cruciaal binnen de bouwsector

80

Het dubbelleven van Terrazzo
Van naadloze gietvloer tot industriële tegel

88

Villeroy & Boch

30

Gevestigde waarde blijft zichzelf vernieuwen

98

Overname Techni door GMM
Techni WaterJet in handen van GMM

6

Polycaro

8

39

88

80

98
47

66

Polycaro

7

"
ZIND EER GE BEGINT, VERTROUWDE ÉÉN VAN MIJN
KLANTEN ME LAATST TOE. EEN PRACHTIG COMPLIMENT.
Pascal Ziyan

"
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PLAATSING

ZIND

Vloeren is als schilderen,
iets moois creëren vertrekkende
van een leeg doek
De bouwsector heeft de afgelopen jaren pieken en dalen gekend. De crisis heeft iedereen
wakker geschud en flexibiliteit is nu meer dan ooit van levensbelang. Zo ook voor Pascal Ziyan.
Van een opleiding als boekhouder en informaticus tot specialist in vloeren. Zijn liefde voor de
stiel en een avontuurlijke instelling brachten hem van België naar Suriname, tot zelfs in Curaçao
en weer terug. “Maar vanuit het niets een mooie vloer toveren en een lach op het gezicht van
de klant, is nog steeds het mooiste wat er is.”
TEKST: SAM PARET – FOTO’S: ZIND / DENYS – © REGINE MAHAUX

Ideale balans in Suriname
ZIND staat voor Ziyan Interieurdesign. Hij begon ooit met het
plaatsen van particuliere vloeren en werd al snel een begrip
in de villabouw. Vervolgens is hij op de boot gesprongen van
het groeiende toerisme in Suriname en Curaçao waar hij de
vloeren van prachtige villa’s en hotels verzorgde. Hij voorzag
er zelfs een monumentaal pand opnieuw van natuursteen
waardoor het de allure van vroeger herwon. Heimwee deden
hem uiteindelijk terugkeren maar het was voor hem een
onvergetelijke ervaring. “Ik had er de beste tijd van mijn leven.
Aangenaam werk als vloerder, veel appreciatie, geen stress en
vooral warme contacten. Iedereen leeft er buiten en zoekt
elkaar op. Na het werk hang je niet voor de tv, maar neem je
een douche en ga je terug naar buiten om onder de mensen
te zijn. Geen stress en lekker weer, voor mij de ideale balans
tussen werk en privé. Niets dan fijne herinneringen.”
ZIND eer ge begint
Terug in België had de crisis intussen keihard toegeslagen
en noodgedwongen liet hij dus de villabouw achter zich.
Hij ging zich focussen op de wat grotere projecten. Dankzij
oude contacten kreeg hij de kans om zijn zaak én leven hier
terug in rap tempo op te bouwen. Een van zijn eerste grote
projecten was het hoofdkantoor van JBC in Houthalen. “Ik
werd ingeschakeld door Deholi, waarmee ik een heel goede
samenwerking opbouwde. Ik leerde ook andere grote

aannemers kennen waar ik veel mee samenwerkte. Het ging
plots als een speer en de ene na de andere werf diende
zich aan. Soms had ik werken waarbij ik 40 onderaannemers
aan het werk hield. Dat paste niet echt bij mij. Ik ken mijn
vak en weet waarover ik spreek, maar ik kan niet hetzelfde
garanderen van anderen. Ik heb dan ook bewust een stapje
teruggezet waardoor ik nu weer grip heb op alles, en alles
100% kan opvolgen. Respect voor het vak en het werk vind ik
heel belangrijk. Net als respect voor het milieu, ik sorteer dan
ook alles. ZIND staat voor passie, vakmanschap en maatwerk.
ZIND eer ge begint, vertrouwde één van mijn klanten me
laatst toe. Een prachtig compliment.”
België versus Nederland
Pascal is met ZIND actief in zowel België als Nederland. Op dit
moment plaatst hij met partner Nibo Stone natuursteenvloeren
op de particuliere markt in Nederland. Hij ziet dagelijks
de verschillen tussen beiden. “Ik vind het er in Nederland
gemoedelijker aan toe gaan. Beginnen met een ‘bakkie’
koffie, een kletspraatje en vaak uitgesproken complimenten.
Ze nemen sneller beslissingen en verwachten snelle service.
Belgen zijn vaak bescheiden, kieskeuriger en kiezen vaker voor
de duurzaamste materialen.
Ook in bouwopvattingen is er een verschil. Waar in België
vaker met ontkoppelingsmatten wordt gewerkt, gebeurt dat
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Zind - De Handelsbeurs - Denys – © Regine Mahaux

over de grens juist niet. Daar verlijmen
we rechtstreeks op de chape en dat geldt
ook voor parket- en grootformaattegels.
Een systeem waar ik ook eerder naar
neig, want ontkoppelingsmatten bestaan
uit twee lagen plastic waar lucht tussen
zit. Je mag een tegel dan nog zo goed
lijmen, je kan er nooit doorheen kijken.
Er kunnen altijd holle ruimtes ontstaan,
met alle akoestische gevolgen van
dien. Ik opteer dan ook vaker voor het
rechtstreeks verlijmen, op voorwaarde
dat de chape bij een systeem met
vloerverwarming het opstartprotocol
heeft doorlopen. Voor je gaat vloeren
moet de vloer zijn krimp al hebben
gehad. Als je dan ook de uitzetvoegen
respecteert kan er in principe weinig
gebeuren, en kan de klant levenslang
genieten van een prachtige vloer.”
Uitdagingen voor de sector
In ons land mist hij vaak de menselijke
kant, zeker bij grote projecten. In
vergelijking met twintig jaar geleden
is het respect in de bouw danig
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afgenomen. Het wordt een gevecht
om te overleven, waardoor veel kleine
zelfstandigen verdwijnen. Ook mobiliteit
is een doorn in het oog, er wordt enorm
veel tijd verloren op de weg waardoor
een planning maken een onmogelijke
opdracht wordt. Een andere belangrijke
bekommernis van Pascal is de vrees dat
het ambacht zal verdwijnen. “Je ziet
steeds meer een tekort aan vakmannen.
Daardoor kan je niet anders dan werken
met buitenlandse krachten. Die zijn
vaak de taal niet machtig waardoor
de communicatie moeilijker verloopt.
Je krijgt dan ook veel verloop, terwijl
je vroeger meer standvastigheid
in bedrijven had. En wat als onze
buitenlandse krachten terug naar huis
willen? Vaak zijn ze lange tijd hier om
te werken zonder fysiek contact met
het thuisfront. Dat is hard, ik spreek uit
ervaring. Ik zou graag meer met Belgen
werken en jongeren opleiden doe ik heel
graag maar die moeten zich uiteraard
aandienen.
Ondanks alles blijft het voor mij wel de
mooiste stiel ter wereld. Ik zou het zo
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opnieuw doen. Onze sector evolueert
constant. Zelfplaatsing bijvoorbeeld
zie ik verder uitbreiden. Er worden
steeds betere en gebruiksvriendelijkere
hulpsystemen ontwikkeld die ervoor
zorgen dat je steeds minder plaatsers
nodig hebt. Neem bijvoorbeeld laminaat.
Met de systemen van vandaag kan je dat
perfect zelf doen. Met ZIND zou ik onder
andere in die richting willen evolueren,
waarbij ik zelf een dag meedraai en de
klanten opleid, waarna ze het verder zelf
kunnen doen. Ik heb het dan uiteraard
over de standaardvloeren, niet over
de moeilijke en complexe werven. Het
doorgeven van mijn kennis en kunde
voelt voor mij steeds meer als een
missie. Het vak doorgeven aan anderen.
Het liefste aan mijn zonen of zelfs aan
mijn dochters. Dat zou voor mij de kers
op de taart zijn.”
Voorkeur voor natuursteen
In de wereld van de tegels ziet hij vooral
een toekomst weggelegd voor de
dunformaattegels. Zoals bijvoorbeeld
de marmerpanelen van Stone Senses

"
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DE HANDELSBEURS IN ANTWERPEN IS EEN
PROJECT WAARVAN IK LATER TEGEN MIJN
KLEINKINDEREN VOL TROTS ZAL VERTELLEN
DAT IK ERAAN HEB MEE GEWERKT
Pascal Ziyan

"
Nibo Stone

Vensterbanken in
marmercomposiet
Nibo Stone is in Nederland al bijna 100 jaar een begrip
in de productie en levering van afbouwelementen zoals
vensterbanken en dorpels. Lange tijd was dit in natuursteen.
In 1982 was Nibo Stone in Nederland de eerste die startte
met vensterbanken in composiet. Eerst cementgebonden,
later volgens de huidige productietechnieken waarbij
marmergranulaat wordt gebonden met een hoogwaardige
kunsthars tot marmercomposiet.
Inmiddels is de productie fors gestegen en is het
materiaal in diverse, homogene kleuren verkrijgbaar.
Hoewel natuursteen in uitstraling geen concurrentie kent,
bieden onze vensterbanken in marmercomposiet tal van
voordelen. Een vensterbank van marmercomposiet weegt
minder zwaar en is minder breukgevoelig waardoor ze
gemakkelijker te plaatsen zijn. De vensterbanken worden
standaard met een beschermfolie geleverd zodat na
plaatsing de stukadoor snel door kan met zijn werk.
Ook de prijs is gunstig en ligt over het algemeen wat lager.
Nibo Stone heeft al aardig wat projecten in woning- en

utiliteitsbouw in Nederland op haar naam staan waar zij
de marmercomposieten vensterbanken heeft geleverd.
Enkele voorbeelden:
• Maar liefst 3.000 meter vensterbanken van
Nibo Stone zijn verwerkt in het woongebouw
Intermezzo op de Zuid As in Amsterdam.
• Nibo Stone levert de vensterbanken van de
ca. 1250 woningen die momenteel door Dura
Vermeer worden gebouwd in Tudorpark,
Hoofddorp.
• Ook aan de markante woontoren State in
Amsterdam verzorgde Nibo Stone de levering van
de vensterbanken voor de 262 appartementen.
• Of wat dacht u van de Meelfabriek in Leiden? Een
prestigieus project van uiteindelijk 12 gebouwen
met ieder een eigen functie zodat wonen, werken
en recreëren op ludieke wijze gecombineerd
worden. Ook hier levert Nibo Stone o.a. de
marmercomposieten vensterbanken.
Meer info: www.nibostone.nl
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NATUURSTEEN IS ‘ECHT’. WANNEER IK
DAARMEE WERK, VOEL IK ME ALS EEN
SCHILDER. DIE VERTREKT VAN EEN LEEG
DOEK EN ALS HIJ KLAAR IS, HEEFT HIJ
IETS MOOIS GECREËERD
Pascal Ziyan

"

(zie kader) omdat de kostprijs
daardoor naar beneden gaat. En er is
de ethische kwestie, de bronnen voor
de grondstoffen zijn niet onuitputtelijk.
Wat de keramische tegels betreft,
worden de grootformaten razend
populair. Ondanks dat ze veel wegen,
moeilijker te transporteren zijn en meer
mankracht vereisen om ze te plaatsen.
In de fabrieken in Italië liggen de banden
vol met platen van 3m op 1m. Zelf
blijft hij toch eerder voorstander van
natuursteen. “Vanwege de authenticiteit
en de charme. Het is echt, iedere steen
is anders. Wanneer ik daarmee werk,
voel ik me als een schilder. Die vertrekt
van een leeg doek en als hij klaar is, heeft
hij iets moois gecreëerd. Wij komen toe
en eerst is er enkel grijze chape. Als we
klaar zijn, hebben de mensen een mooie
vloer en zijn ze tevreden. Daar doe ik
het voor.”
Project 1
DE HANDELSBEURS,
ANTWERPEN (DENYS)
Een uniek project, zeldzaam
in een carrière
Als antwoord op de betonstop
krijg je in de steden, waar je niet
langer kan uitbreiden, meer en meer
inbreidingsprojecten. Daarbij is het
belangrijk leegstaande gebouwen en
historisch erfgoed intelligent om te
vormen. Zeker met het zicht op een
nieuwe invulling. Voor multidisciplinair
aannemersbedrijf Denys betekent dat
het historisch restaureren voortdurend
in dialoog staat met het creëren van
nieuwe ruimtes want alleen zo heeft
een bouwkundig stuk geschiedenis ook
effectief een toekomst. Daar zal de
Handelsbeurs in Antwerpen het levende
bewijs van worden. Denys is volop
bezig de ingedommelde ruïne in ere te
herstellen.
Werfleidster Fleure: “Het is een
uitzonderlijk project, zowel omwille
van de historische context als omwille
van de nieuwe bestemming. In de
Handelsbeurs, die dateert van 1531,

12
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Renier Natuursteen
Maaskalksteen ‘Vinalmont'
Vinalmont gezoet of gepolijst wordt
standaard aangeboden in twee
selecties. (Dit is niet aan de orde voor
andere oppervlakte afwerkingen.)
• Selectie 1: ‘Select’. Deze selectie
vertoont weinig tot geen
witte aders en vlekken, en is
niet verkrijgbaar in de grotere
formaten.
• Selectie 2: ‘Standaard’. Geen
selectie op witte aders en
vlekken.
In De Handelsbeurs in Antwerpen
werd ‘gezoet select’ en ‘grijs
geschuurd’ toegepast.
In de gezoete afwerking worden
twee varianten aangeboden: ‘licht
gezoet’ en ‘donker gezoet’. Voor De
Handelsbeurs werd donker gezoet
weerhouden. Voor de restauratie van
o.a. kerkvloeren is licht gezoet een
courante keuze.

werd vooral onderhandeld, getuige
de houten onderhandelingskamers die
rondom het middenplein opgesteld
staan. Het middenplein zelf krijgt een
publieke bestemming: meetings en
evenementen zoals bloemenmarkten,
klassieke concerten, tentoonstellingen,
modeshows en feesten. In de
herbestemming is dus rekening gehouden
met haar publieke scharnierfunctie van
weleer. In de aanpalende Schippersbeurs
die we aan het renoveren zijn, komt een
toprestaurant en de hal zal eveneens
geflankeerd worden door een exquis
hotel.
Een ingesloten deel van de stad
renoveren en uitbreiden, brengt de
nodige uitdagingen met zich mee. Zo
kwamen er drie ondergrondse niveaus bij
voor parkeerruimte en aanlevering van
goederen en diensten. Maar de tour de
force was het historische gebouw 3 mm

optillen. Dit deden we via de techniek
van ‘jet grouting’. De jet grout-palen
zijn middels een betonnen structuur
verbonden met de bovengrondse
natuurstenen kolommen.”
Op het middenplein valt vooral het
glazen dak op met z’n smeedijzeren
draagstructuur die het licht mooi
diffuus binnen laat vallen. Het is in deze
uitzonderlijke ruimte dat Pascal Ziyan
mocht werken. Maar liefst 1800 m2 vloer
kwam er bij kijken en ook hier was het
belangrijk die in ere te herstellen.
Pascal: “Het gaat om een combinatie van
Vinalmont (Maaskalksteen) die geleverd
werd door Renier Natuursteen (zie
kader) en blauwe steen die rechtstreeks
verlijmd werden op de chape, gezien er
met vloerverwarming wordt gewerkt.
De grootste uitdaging is het leggen van
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Tot 3 cm dik wordt de steen standaard
tegen de laag gezaagd. Dit zorgt voor
een meer homogene vloer. Dit geldt
zeker voor de afwerkingen gezoet
en gepolijst. Vanaf 3 cm wordt er
standaard met de laag mee gezaagd.
Typische kenmerken van de
Maaskalksteen Vinalmont:
• De sterk getande stylolieten
(zeer zichtbaar in gezoet en
gepolijst)
• De ontwikkeling van een
helder, bijna wit patina in
buitentoepassingen (zie foto)
Afmetingen en prijzen:
Oppervlakte en L/B verhouding
van de stukken zijn belangrijke
prijsparameters en verklaren de soms
langere levertijden. Dit is typerend aan
de eigenheid van het materiaal.
Meer info: www.renier.be

de puzzel gezien de vloer diagonaal ligt
en de hoeken gelijk moeten uitkomen.
Met voegen van amper 2,5 mm heb je
bovendien weinig marge.
Je moet ook met heel veel zaken
rekening houden zoals de uitzetvoegen
maar in dit project vooral met de
kolommen want geen enkele kolom
in dit gebouw is gelijk. Elke steen rond
een kolom moest dus op maat gezaagd
worden. Deze puzzel werd minutieus
voorbereid door Denys in 3D in hun
eigen atelier, het was aan ons om hun
plan nauwgezet te volgen. Het was dus
niet het moeilijkste project dat we ooit
hebben gedaan, maar zeker het meest
prestigieuze in mijn 23-jarige carrière.
Het is het soort project waarvan je
later tegen je kleinkinderen vol trots
zal vertellen dat je eraan mee hebt
gewerkt.”
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VENSTERBANKEN
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✔ Verkrijgbaar
in 5 kleuren
✔ Luxe uitstraling
✔ Licht in gewicht, dus
makkelijk te plaatsen
✔ Goede kwaliteit/
prijsverhouding
✔ Op iedere gewenste
afmeting op maat
gemaakt
✔ Snelle levertijden
www.nibostone.nl

Vinalmont
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Tijdloos & herkenbaar

Vinalmont track record

Laatste eeuwen: veelvuldig en uitbundig gebruikt in iconische gebouwen in de Benelux
Laatste 25 jaar: 85 vermaarde gebouwen in de Benelux, Duitsland en Monaco

Vinalmont (Maaskalksteen)
–
–
–
–

technische eigenschappen vergelijkbaar met deze van “Belgische Blauwe Hardsteen” ATG-Attest
toepassing: binnen en buiten
buitentoepassingen: ontwikkeling van een helder, bijna wit patina
marmerafwerking:
• eerder uniform van kleur: lichtgrijs, middelgrijs en beige
• onderscheidende electrocardiogrammen (sterk getande stylolieten) >
>

Vinalmont productmix

– alle maatwerk voor de complete bouw, specials, moellons, tegels
– 6-kant op maat gezaagd (alle diktes) & bewerkte platen (max. 3 cm)

Renier Natuursteen

Top productiefaciliteiten in Aarschot
Eigen groeves: Vinalmont & Belgisch Blauwe Hardsteen

Meer
info
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"
WAAR IN BELGIË
VAAK MET
ONTKOPPELINGSMATTEN
WORDT GEWERKT,
GEBEURT DAT IN
NEDERLAND NIET.
DAAR VERLIJMEN WE
RECHTSTREEKS OP DE
CHAPE EN DAT GELDT
OOK VOOR PARKET- EN
GROOTFORMAATTEGELS
Pascal Ziyan

"

Stone Senses

Flinterdunne
natuursteenpanelen
Julien Vanhollebeke van Stone
Senses staat in de sector bekend
als groot innovator. Samen met
zijn Chinese partners is hij constant
bezig met nieuwe ontwikkelingen.
Zijn recentste realisatie, flinterdunne
natuursteenpanelen, zorgt meteen
voor een revolutie. Dankzij een
nanotechnologische behandeling
behoeven ze geen drager meer,
waardoor ze ultradun (tot 1 mm),
heel licht en flexibel zijn.
Pascal Ziyan is alvast onder de
indruk: “Het is ongezien wat Julien
allemaal realiseert. Deze dunne
marmerplaten wegen niet alleen
bijna niets, bovendien scheelt het

interview

Project 2
APPARTEMENTSGEBOUW
BRUSSEL
Nieuw vensterbankensysteem
uit Nederland
Op de Groendreef in Brussel werkte
ZIND aan een groot project. Een
speciaal project ook omdat er in één
en hetzelfde gebouw enerzijds kamers
voor studenten aangeboden worden
en anderzijds appartementen te koop
gesteld worden. Maar het is om nog
een andere reden speciaal. “We hebben
er vensterbanken in marmercomposiet
geplaatst die door Nibo Stone uit
Nederland op maat werden gemaakt
(zie kader). In Nederland staan ze ook
op dat vlak een stap verder dan bij
ons. Terwijl de vloerder in België per
project door de aannemer gevraagd
wordt of het mogelijk is om ook
enkele vensterbanken te plaatsen, is dit
systeem in Nederland gecentraliseerd.
Daar geldt een aparte aanvraag voor

vensterbanken waardoor je meer in
massa kan werken en korter op de bal
kan spelen. Drie à vier weken na het
opmeten ben je al aan het plaatsen. En
bovendien kan één persoon op een dag
gemakkelijk 90 lopende meter plaatsen,
wat dan weer een gigantische tijdswinst
oplevert. Verschillende aannemers
die ik erover aansprak, reageerden
al enthousiast. Composiet is immers
een dankbaar materiaal waar velen
graag mee werken. Temeer omdat
het lichter is en minder breukgevoelig
dan natuursteen en dus makkelijker te
monteren. Bijkomend voordeel is dat
het doorgaans ook goedkoper is. Dus
ik hoop dit vensterbankensysteem, in
samenwerking met Nibo Stone, ook hier
te introduceren.”
Meer info
www.vensterbankservice.nl
www.vensterbankservice.be
www.fensterbankservice.de

heel wat in verbruik. 2 à 3 mm in
plaats van 3 cm, reken maar uit. Hij
is erin geslaagd om die ultradunne
natuursteen schijven te bevestigen
op een cementplaat, waardoor die
schokken kan opvangen zonder
te breken. Een probleem dat je
wel vaak hebt met grootformaat
keramische platen. De toepassingen
zijn eindeloos: een toog, keukenblad
maar evengoed wordt het al
gebruikt in boten en vliegtuigen
waarbij je een mooi open boek kan
maken. Daarbij lopen de aders over
de verschillende panelen perfect
door. En je spreekt toch over echte
natuursteen die je ziet en voelt, wat
de beleving dan weer vergroot, vind
ik. Telkens opnieuw weet Julien ons
te verrassen.”
Meer info: www.marmopanel.com
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GESCHIEDENIS

Byzantijnse pracht
Vloer- en wandmozaïeken
in België voor de Eerste
Wereldoorlog

Vanaf het midden van de 19de eeuw herontdekt men overal in Europa de
techniek van het monumentale glas-, marmer- en keramiekmozaïek, al was
deze techniek daarvoor nooit helemaal verdwenen. De eerste belangrijke
moderne mozaïeken vinden we in prestigieuze religieuze of openbare
gebouwen terug. Daarna volgen toepassingen in de burgerlijke architectuur.
Na de ontwikkeling van polychrome weerbestendige keramiek in de jaren
1880 verliest de mozaïektechniek heel wat van zijn aantrekkingskracht
ten voordele van tegeltoepassingen, met een eerste eindpunt rond 1914.
Daarbij is de hogere kostprijs van het mozaïekwerk een doorslaggevende
reden. Een degelijk overzicht op de evolutie van deze techniek in België is
nog nooit gemaakt. Tijd dus voor een eerste terugblik op de herontdekking
van deze bijzondere techniek, en de toepassing ervan tot 1914. In een
volgend artikel zullen we dieper ingaan op de evolutie in het interbellum
en de periode na 1945, tot op heden.
TEKST & ILLUSTRATIES: MARIO BAECK

De herontdekking van een
eeuwenoude techniek
De ruimer wordende waardering voor
kleurrijke mozaïeken in de 19de eeuw loopt
gedeeltelijk parallel met de herwaardering van
de polychrome keramiek en de bloei van de
cementtegeltoepassingen, maar situeert zich
wel iets vroeger. Het contact met de vele
schitterende realisaties in Italië – in steden als
Rome, Venetië, Ravenna, Orvieto of Palermo
- en de groeiende belangstelling voor de
Byzantijnse architectuur in Constantinopel en
elders spreekt al minstens vanaf 1830 tot de
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verbeelding. Net als bij de keramiek wordt
de belangstelling gestimuleerd door heel wat
belangrijke archeologische ontdekkingen,
zowat overal in Europa en Noord-Afrika. Men
wordt aangetrokken door de kleurrijkdom, de
esthetische kwaliteiten, de duurzaamheid en de
relatieve weersbestendigheid.
De grote geschiktheid voor het bekleden van
zowel exterieurs als interieurs - en daarbij niet
alleen voor vloeren en vlakke wanden, maar ook
voor ronde nissen, gebogen plafonds en koepels
- vormt een belangrijk voordeel. De nodige
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kennis en vaardigheden werden echter zorgvuldig behoed in slechts
enkele ateliers in Italië en Rusland. Bovendien bracht het handmatig
bekleden van grotere oppervlakten volgens de zeer tijdrovende
directe methode met kleine, op maat gekapte stukjes glas of smalti,
marmer en natuursteen of keramiek enorme kosten met zich mee.
Dit stond een grote verspreiding lang in de weg.
Een nieuw procedé: de indirecte methode
De Italianen Gian Domenico Facchina - afkomstig uit Friuli en vanaf
1847 als restaurateur van antieke mozaïekvondsten in Frankrijk actief
- en Antonio Salviati wiens atelier in Murano uitgroeit tot één van de
belangrijkste in Europa - brengen hierin een ware ommekeer. Met
hun indirecte methode - die mogelijk teruggaat op een uitvinding van
hun beider leermeester, de mozaïst Giovanni Moro die decennialang
aan de restauratie van San Marco in Venetië werkt - wordt het
mogelijk om ook het grootste vloer-, wand- of plafondmozaïek in het
atelier voor te bereiden, zodat het op de werf in een relatief korte
tijd kan worden aangebracht. Hiertoe worden de tesserae niet meer
één voor één ter plaatse aangebracht, maar in het atelier met een
wateroplosbare lijm aan de latere zichtzijde op vellen stevig papier
gekleefd en pas nadat het geheel compleet is, op de werf gebracht en
op de wanden bevestigd. Dankzij dit revolutionaire procedé kan de
Franse architect Charles Garnier, in samenwerking met Facchina, op
vier maand tijd zowat 300 m2 mozaïeken realiseren voor zijn nieuwe
operagebouw in Parijs. De inhuldiging van de Opera Garnier in 1875
vormt de doorbraak van deze techniek in Frankrijk met schitterende
realisaties in de basilieken van Notre Dame de la Garde in Marseille,
Notre Dame de Fourvière in Lyon, Sacré Cœur de Montmartre in
Parijs en Notre Dame du Rosaire in Lourdes. Ook in andere landen
volgen gelijkaardige realisaties.
De eerste realisaties in België
Al ontbreekt vandaag een uitgebreide studie, toch lijkt het erop
dat ook in ons land de oudste monumentale glasmozaïeken vooral
terug te vinden zijn in de religieuze architectuur. Dat is bijvoorbeeld
in Brussel het geval met het mooi uitgewerkte Ave Mariapaneel in
het toegangsportaal van de eclectische Heilige Mariakerk aan het
Koninginneplein in Schaarbeek. In Wallonië zijn mooie voorbeelden
terug te vinden in de neoclassicistische kapel van het Grand Séminaire
in Namen, in de Saint-Eloikerk in Calonne, en in de Sacré-Coeurkerk
van Robermont. In Vlaanderen kunnen we verwijzen naar de
prachtige mozaïeken op gouden achtergrond in de neoromaanse SintMichielskerk aan de Amerikalei of naar de gevel van de neogotische
kapel van het klooster- en scholencomplex van de zusters van de
Heilige Jozef van Calasanz in Vorselaar.

Byzantijnse mozaïekleggers aan het werk.
Lithografie door J. Posenaer (collectie M.Baeck)

Schaarser zijn de realisaties in de burgerlijke architectuur. In Gent is
het monumentale mozaïek dat de gevel van de vroegere Vlaamse
schouwburg, nu NTG, op het Sint-Baafsplein siert één van de
markantste realisaties van dit type in België. Het gaat om een ontwerp
van de grote symbolistische schilder Constant Montald uitgevoerd
door het Gentse bedrijf Léon De Smet & Cie. Ook in andere Belgische
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Gevelmozaïek van het Maison Mion, Lange
Lozanastraat 11 in Antwerpen (foto M. Baeck)

steden zijn mooie, maar doorgaans veel minder monumentale
voorbeelden te noemen.
Wandmozaïeken in art nouveaustijl
De hoogbloei van deze techniek in de burgerlijke architectuur
vinden we terug vanaf 1896 in gevels met een uitgesproken
art nouveau-opbouw. Net als bij de tegeltoepassingen zien we
dat de belangrijkste architecten van deze stroming nauwelijks
gebruik maken van deze techniek. Van Victor Horta is bekend
dat hij zijn gevels verlevendigd door gebruik te maken van
gemodelleerde vormen en de afwisseling van kleur bij de
materialen. Enkel in de gevel van het Hotel Van Eetvelde
in 1895 laat Horta diverse sierlijke maar sobere mozaïeken
aanbrengen.
Veel kleurrijker en figuratiever zijn de realisaties van jongere
en minder bekende architecten als Ernest Blérot in Brussel.
Exemplarisch zijn de panelen met vliegende zwaluwen en
de allegorie van de dageraad in de opmerkelijke woning
Van Bellinghen-Tomberg, Louis Moricharplein 41, Sint-Gillis
naar zijn ontwerp. De meer geometrische variant van de art
nouveau is vertegenwoordigd met een waar meesterwerk: de
wereldberoemde mozaïeken van Gustav Klimt in de eetkamer
van het Stocletpaleis, Tervurenlaan 279-281, Sint-PietersWoluwe. Eén van de belangrijkste realisaties in Wallonië uit
deze periode is zeker de kleurrijke buitenmozaïek van Villa
L'Aube naar ontwerp van Gustave Serrurier-Bovy, Avenue de
Cointe 2, in Luik.
Voor Vlaanderen is de rijkdom aan mozaïektoepassingen
vooral in Antwerpen ongemeen groot. Wellicht is dat mede te
verklaren door de aanwezigheid van enkele belangrijke ateliers.
Het Maison J. Mion, later Maison Vve J. Mion & Fils, Lange
Lozanastraat 11 in Antwerpen, dat al in 1880 werd opgericht
door Jacques Mion. Het ateliergebouw is bewaard en nog
steeds herkenbaar aan het kleurige en floraal uitgewerkt
mozaïekpaneel. Ook aan het atelier van de veelzijdige
decoratieschilder en interieurontwerper Henri Verbuecken
zijn een groot aantal wandmozaïeken toegeschreven. De
belangrijkste realisatie is ongetwijfeld zijn werk voor de
Antwerpse Zoo en het liberale Volkshuis help U zelve. Veel
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minder bekend is het werk van de glazenier-mozaïst Eugeen
Tanke van Silvio Tolomei en van het decoratieve atelier
Van Gussenhoven & Van Wijck. Er is echter nog zeer veel
te onderzoeken en te ontdekken want ook van EmelgemIzegem tot Sint-Truiden waren mozaïekwerkers actief, zoals
de uitzonderlijke reclamemozaïek voor de sigarenhandelaar G.
Ruyters-Duchateau, met voorstelling van St.-Joris en de draak,
getekend “Bernardin, Liège” in de gevel van Schuttersgang 7,
Tongeren.
Vloermozaïeken en granito- & terrazzovloeren
voor ieders smaak
Veelverspreid vanaf het begin van de heropleving zijn ook
de marmermozaïekvloeren in alle mogelijke (neo)stijlen.
Doorgaans zijn ze uitgewerkt in tapijtvorm met sierlijke
boorden, hoekmotieven en een centrale compositie in het
middenveld. Ze zijn hoofdzakelijk uitgevoerd als Romeins
vloermozaïek - bestaande uit zorgvuldig op maat gebrachte
vierkante tesserae die in een vooraf bepaalde compositie
worden geplaatst. Populair was daarnaast het pavimento
alle veneziana, ook bekend als terazzo- of granitovloer,
opgebouwd met kleine gekleurde marmer- of granietkeitjes
van sterk wisselende vorm die willekeurig in een kalk- of
cementmortellaag werden uitgestrooid en vervolgens
zorgvuldig gepolijst.
Het hoogtepunt situeert zich hier eveneens in de art
nouveauperiode. Schitterende florale vloermozaïeken met
vloeiende zweepslaglijnen sieren heel wat realisaties in deze
stijl. Bij Horta zijn de vloermozaïeken hoofdzakelijk tweekleurig
uitgewerkt - in wit-rood bij de meeste gebouwen (Autrique,
Tassel, Winssinger), een enkele keer in groen-rood (Van
Eetvelde). In latere werken krijgen de motieven geregeld een
extra accentuering door de iets donkerdere aflijning van de
contouren (Wauquez, Hallet). Gelijkaardige realisaties zijn
terug te vinden in het oeuvre van onder meer Octave Van
Rysselberghe en Henry van de Velde (Hotel Otlet), Paul
Saintenoy (Old England), Léon Govaerts (Le Gresham) of
Jules Brunfaut (Hotel Hannon). Bij Paul Hankar vinden we
daarentegen doorgaans meer geometrische vloermozaïeken
terug (Ciamberlani), net als bij een groep jongere architecten
als Paul Hamesse (Huis Cohn-Donnay).
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Het gespecialiseerde werk werd
uitgevoerd door mozaïekateliers
verspreid over alle belangrijke Belgische
steden. Heel wat van deze ateliers
stonden - net als elders in Europa - tot
ver in de 20e eeuw onder leiding van
uitgeweken Italianen, of werkten met
Italiaanse specialisten, afkomstig uit het
gebied rond Sequals en Spilimbergo in
Friuli (Noord-Italië). Dat was wellicht
ook het geval in de belangrijke Brusselse
ateliers. Het bedrijf van Joseph Godchoul
was, als eerste mozaïekbedrijf, reeds
vanaf 1885 in Sint-Gillis actief. Het werd
later voortgezet door Achille Godchoul.
Andere ateliers waren deze van R.
Accolay in Schaarbeek, gespecialiseerd
in glasmozaïeken; van de gebroeders P.
en A. Pellarin, afkomstig uit Sequals en
vooral gespecialiseerd in vloermozaïeken,
gevestigd in Sint-Jans-Molenbeek; van
J.B. Verhoeven in Etterbeek, opgericht
in 1895 en van Fr. Castiglione, eveneens
in Etterbeek gevestigd en opgericht in
1900.

Mozaïek naar ontwerp van C. Montald op de
gevel van het NTG in Gent (foto M. Baeck)

Gevelmozaïek van Villa L'Aube
naar ontwerp van Gustave
Serrurier-Bovy, Avenue de
Cointe 2, in Luik
(foto Institut du patrimoine wallon)

Gevelmozaïek van H.
Verbuecken voor het liberale
volkshuis Help U zelve in
Antwerpen (foto M. Baeck)

Voor Wallonië vinden we rond 1900
naast J. Arnould in Namen, L. Bernardin
& Fils in Luik, gesticht in 1880, H. Noël
in Sclayn en H. Parmentier in Nijvel
ook de ateliers van Ange Cominotto
in Luik en Jos. Cominotto in Charleroi.
Eerder uitzonderlijk, en doorgaans voor
de oudere realisaties, werd het werk
uitgevoerd door buitenlandse bedrijven,
zoals in de Basilique de Bon Secours
in Péruwelz waar naast vloertegels van
Boch Frères de vloermozaïeken zijn
uitgevoerd door Mora uit Lille.
Eén van de mooiste, en voor iedereen
zichtbare realisaties van vloermozaïeken
in art nouveaustijl is te zien in het
voorportaal van het Museum voor
Schone Kunsten aan de Citadellaan in
Gent. De prachtige, floraal uitgewerkte
keramische en marmermozaïeken
zijn gesigneerd door het reeds
genoemde bedrijf van Léon De Smet.
De adresboeken vermelden echter nog
talloos andere ateliers over heel het land.
Het was dus een ongemeen bloeiende
sector die verdere studie verdient.

Vloer- en wandmozaïeken
in België voor de
Eerste
Wereldoorlog
Interieur van de SintMichielskerk Antwerpen
(foto Sibyl’s Pictures)

Vloermozaiek in florale art
nouveaustijl in het atrium
van het Museum voor schone
kunsten Gent (foto M. Baeck)
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GLAS- EN MARMERMOZAIEKEN
GEVEL- VLOERMOZAIEKEN
CREATIE EN RESTAURATIE
info@mosaicodidue.be
www.mosaicodidue.be
Detail mozaïekvloer Hotel van Eetvelde, Horta
20
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Mosaico di Due
Per l’amore del mosaico

Mosaico di Due bestaat in zijn huidige
vorm een 3-tal jaar en is ontstaan uit
de fusie van Tondat Mosaici en Meters
Mosaic, samen goed voor 60 jaar ervaring.
Met roots in Sequals (de bakermat van de mozaïekrevival
zoals in bijhorend artikel te lezen valt); een geschiedenis in
de terrazzo- en mozaïekwereld sinds 1929; een vierjarige
dagopleiding in de Scuola Mosaicisti del Friuli en banden
met zowel het mozaïekatelier van het Vaticaan als het
Istituto del Restauro van Ravenna, is dit bedrijf terecht dé
topper in de Belgische mozaïekwereld.
Mosaico di Due realiseert zowel nieuwe projecten als
restauraties van oudere mozaïeken, met als specialiteit
de Art Nouveau periode. Door een jarenlange mix van
research en uitgevoerde restauraties beschikken zij als
enige in België over alle marmersoorten welke in die
periode zijn gebruikt.
Respect voor de oude vloeren met realiteitszin voor
wat bewaard, herbruikt of aangevuld moet worden,
gaat steeds gepaard met vooronderzoek van zowel het
mozaïek als de locatie. Mosaico di Due beheerst de kunst
om een vloer te ‘lezen’ waarbij men meer te weten komt
over de mozaïektechniek(en) die is/zijn gebruikt.

•
•
•
•
•
•

Hotel Hannon in Sint-Gillis (Arch. Brunfaut)
Gevels Antwerpse Zoo (Arch. Van Averbeke)
Arminiuskerk Rotterdam (Evers en Stok)
Palais des Beaux Arts Lille (Arch. Bérard)
Hotel van Eetvelde Brussel (Arch. Horta)
Maison Blérot Elsene (Arch. Blérot)

Horta bis

Mosaico di Due is gestart met een nieuwe prestigieuze opdracht: de mozaïekrestauratie van het Huis van
Eetvelde. In deze, als een van de weinige overgebleven
architecturale parels van Victor Horta, bevinden zich
prachtige marmer mozaïekvloeren evenals zwierige keramische mozaïeken op de buitengevels.

Mosaico di Due zal de restauratie uitvoeren met een
minimum aan ingrepen welke vooraf zijn besproken met
en onder leiding van architecte Barbara Van Der Wee,
terwijl hoofdaannemer Denys zorgt voor logistieke
ondersteuning. Met 60 jaar ervaring in de rangen zal
Mosaico di Due deze minimalistische restauratie uitvoeren
volgens de regels der kunst met eerbied voor het oude
materiaal.
Na het Horta paviljoen met de prachtige ‘Menselijke
driften’-sculptuur van Lambaux, is dit de tweede Horta
opdracht voor Mosaico di Due.

Er waren immers meerdere ateliers aan het werk in
België in die periode en die gebruikten bv. verschillende
ondergronden, mortels, enz. Er zijn echter ook tal van
glasmozaïeken als gevelversiering gebruikt en ook hier
heeft Mosaico di Due duizenden kilo oude smalti, goed
voor zo’n achthonderd kleuren, in stock.
Een kleine greep uit het toprepertoire van Mosaico di
Due wat restauratie betreft:
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Meer info
www.mosaicodidue.be
info@mosaicodidue.be
Gino Tondat: +32 478 376 907
Sarah Landtmeters: +32 475 610 160
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MACHINES

Ferrari & Cigarini

presenteert de nieuwe
kantenpolijstmachine MBZ
De jarenlange ervaring van FERRARI & CIGARINI inzake het
vervaardigen van plintenfreesmachines en kantenpolijsters voor
de productie van plinten, traptreden, antislipgroeven, bullnoseen half bullnose-profielen, heeft een constante verbetering
mogelijk gemaakt van haar steenbewerkingsmachines
en heeft geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe
MBZ-kantenpolijstmachine.
Deze is ontworpen voor de productie en de bewerking
(polijsten, afkanten,...) van plinten in marmer, graniet, kwarts,
porselein, aardewerk, dekton, lapitec, lamiman, neolith en
silestone.
Voordelen van de nieuwe MBZ
kantenpolijstmachine:

2. Mogelijkheid om de productie aanzienlijk te verhogen met
behoud van de kwaliteit van het eindproduct
3. Grote flexibiliteit in verwerkbare dikte: van 3 tot 30 mm
4. Maximale eenvoud en snel aangepast voor nieuwe formaten
of ander gereedschap
5. De spillen van de gereedschapshouders zijn pneumatisch en
worden bestuurd door een PLC-systeem
6. Alle elektrische en pneumatische onderdelen bevinden
zich in het bovenste deel van de machine en voldoen aan de
CE-voorschriften
Meer info kan u opvragen bij PROJECTBURO PB te
Wuustwezel, agent van Ferrari & Cigarini voor de
Benelux.

1. Zeer robuuste structuur waardoor buiging en trillingen
bij hoge snelheden volledig worden geëlimineerd

info@projectburo.be
+32 3 663 67 28

Rechte kant met
klein facetrandje
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TECHNISCH

Ook zin in een
zomers terrasje?

Deze tips garanderen je een duurzame
terrasopbouw in natuursteen of
keramische buitentegels
Het zonnetje laat zich volop zien. Dat betekent meteen ook dat de
kriebels om een terras aan te leggen of te vernieuwen zich laten
voelen. In dit dossier behandelen we de verschillende terrastypes, de
opbouw, de geschikte tegels, en de belangrijkste aandachtspunten
vóór en na de plaatsing.
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tips & tricks

Nat in nat

2

Drie soorten terrassen
We kunnen terrassen eigenlijk onderverdelen
in drie verschillende categorieën:
Het balkonterras: steekt uit de gevel en is beveiligd

A door een leuning of balustrade.
B

Het dakterras: kan dienen als plat dak of creatieve
ontspanningszone.

C

Het tuinterras of “openveldterras”: wordt uitgegraven
vanuit een kuip tot op de nodige diepte (zie verder)

Vijf verschillende plaatsingsmethodes
Er zijn 5 plaatsingstechnieken voor het realiseren
van een recreatieve buitenterrasvloer:
1. De minst voorkomende methode is de droge (losse) plaatsing op kift,
kiezel of split.
2. De ‘nat-in-nat’-methode:
waarbij een mortelpap op de dekvloermortel wordt opengesmeerd en
waarin de tegels rechtstreeks geklopt of vastgetrild worden. Deze methode
mag niet gebruikt worden bij vlekgevoelige natuursteen.
3. De mortel / strijk techniek:
voor niet-gekalibreerde natuursteentegels, waarbij men best wit cement
gebruikt om doorbloedingen te voorkomen.
4. De ‘zwevende’ plaatsingen:
op bijvoorbeeld tegeldragers die vorstschade quasi uitsluiten.
5. De verlijming op verharde dekvloer
hiertoe behoren vooral gekalibreerde natuursteentegels en keramische
bekledingen. Men gebruikt hier een aangepaste tegellijm waardoor het
restvocht en de plaatsingstijd binnen de perken blijven.

Zwevende plaatsing
op tegeldragers

3

Mortel / strijk techniek

5

4

Verlijming op verharde dekvloer
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Het balkon afdichten
Er kan water door de balkonconstructie komen indien er geen
afdichting aanwezig is, wanneer deze beschadigd is, of indien
de membraanafdichting lekkende naden vertoont. Om dat op
te lossen, zijn er twee mogelijkheden: een degelijk membraan
gebruiken dat goed afdicht ofwel een afdichtingscoating
voorzien. Let wel op de ondergrond: deze moet voldoende
effen zijn en een afschot hebben van minimum 1,5% naar de
waterafvoervoorzieningen.

Het balkonterras: algemeen

A voorkomende problemen

B

We laten enkele anomalieën aan bod die in de
praktijk vrij geregeld voorkomen bij balkons:
1. Schade aan vrije balkonranden:
Die schade kan ontstaan bij waterafvoer via deze
randen. Oplossing? Afwerken met een niet-absorberend
materiaal verbonden met de afdichting van het balkon
2. Afschalen van het beton:
Dit treedt meestal op aan de balkonranden. Mogelijke
oorzaken zijn: onvoldoende kwaliteit, te hoog gehalte
aan chloriden of aan andere stoffen toegevoegd aan
het beton, scheurvorming en waterinfiltratie, enz. Deze
factoren leiden tot corrosie van de wapening en daarna
zwelling, wat resulteert in afschaling van het beton
3. Scheuren aan onderzijde van de draagvloer, loodrecht
op de gevel en met regelmatige afstanden:
Dergelijk fenomeen wordt veroorzaakt door
hydraulische krimp van het beton en/of thermische
bewegingen. Indien het niet samengaat met
waterinfiltratie, gaat het meestal enkel om een esthetisch
dan eerder een technisch probleem. Verdeelvoegen
in de draagvloer en plaatsen van een krimpwapening
verhelpen dit
4. Vochtvlekken in gebouw dichtbij balkon:
Dit kan een gevolg zijn van waterinfiltratie
5. Schimmelvorming in gebouw ter hoogte van het
balkon:
Schimmels kunnen zich ontwikkelen bij relatief constante
voorwaarden van vochtgehalte en temperatuur aan het
oppervlak.
6. Kalkstrepen op gevels, schrijnwerk, beglazing,
leuningen:
Dit kan een gevolg zijn van waterinfiltratie in het beton
van het balkon.

Aandachtspunten bij het betegelen
van een dakterras

Vandaag de dag werkt men met de niet hechtende,
zwevende tegelplaatsing. Bij grote tegelformaten vervangt de
lattentechniek op regelbare voeten de vulzakjes of traditionele
tegeldragers. Ook de mortelzakjes, of gewoon plastieken
diepvrieszakjes, worden vervangen door regelbare dragers
waarop aluminium latten gemonteerd worden.
Deze draagsystemen bieden dan ook zeer veel voordelen:
er zijn geen beperkingen meer qua tegelformaten, je kunt
ze gebruiken bij zowel nieuwbouw als renovatie en de
contactgeluiden zijn beperkt door thermoplastische rubbers.
Je kunt ze zelfs volledig dichtvoegen met een elastisch
dichtingsproduct. Niet enkel dakterrassen worden hiermee
gerealiseerd, ook op het gelijkvloers is dit plaatsingssysteem
best mogelijk!
Waar je vooral op moet letten bij de plaatsing, is het gebruik
van voldoende dikke tegels en verdeelde ondersteuning bij
grotere en langwerpige vloeren.
De juiste terrastegel kiezen
Vorstvrije tegels kunnen zowel uit kwartscomposiet, nietporeuze natuursteen als compact keramisch materiaal bestaan.
Keramiektegels zijn tegenwoordig dicht gewalst en/of geperst,
en dat heeft gevolgen op de plaatsingstechniek. Beton- en
natuursteen moet een minimale dikte hebben van 30 mm,
volkeramische tegels dan weer minimum 20 mm.
Bij gebruik van lichte kleuren en aangepaste afmetingen
verminder je de kans tot scheurvormingen en breuken,
aangezien je het thermisch uitzetten beperkt (warmteopname
in functie van de kleur).

7. Betonrot:
Betonrot is een term die gebruikt wordt voor schade
aan gewapend beton, ontstaan door de ijzeren wapening
die na verloop van tijd begint te roesten.
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tips & tricks

C

Hoe een tuinterras op volle grond
voorbereiden?

•

Om een terras op volle grond aan te leggen, dient men reeds
op voorhand met enkele belangrijke factoren rekening te
houden. Het is heel belangrijk om de streek te analyseren:
de draagkracht van de ondergrond, de omgevingswortelgroei
en het algemeen drainagegedrag van de aardemassa kunnen
sterk variëren.
Men dient rekening te houden met volgende aandachtspunten
vooraleer men een terras op volle grond wenst op te bouwen:
• De aard en dikte van de verschillende samenstellende
lagen van het terras aanpassen aan de aard van de
ondergrond en aan de voorziene belastingklasse.
• Maatregelen voor een goede afwatering van enerzijds
het water aan de oppervlakte en anderzijds aan het
water dat via de voegen kan sijpelen na een regenbui
respecteren.
• Materialen kiezen aan de hand van de verschillende
belastingen waaraan ze zouden kunnen onderworpen
worden.
Aandachtspunten bij hechtende buitenbetegelingen
Naast de ideale uitvoeringstemperatuur, tussen 5°C en 25°C,
zijn er nog enkele punten die van essentieel belang zijn om een
duurzaam terras te verzekeren:
• Kijk het soort aarde/de ondergrond na
• Voorzie een wapeningnet, kunstofvezels en een
vorstboord van 20-30 cm breed
• Zet het terras uit met piketten of gebruik de
lasertechniek om het juiste niveau en afschot in functie
van de oppervlaktestructuur van de tegel te bepalen.
• Start met het leggen van een 10-15 cm dikke
waterdoorlatende steenslaglaag, daarna een even dikke

•
•
•
•
•
•

laag magere beton onder helling (2%) met daarop een ±
7 cm dikke gewapende dekvloer met grof rijnzand
Gebruik 150 kg cement/m2 grof rivierzand voor
traditionele plaatsingen en 250 kg cement/m2 grof
rijnzand voor de verlijmingtechniek
Verdicht de dekvloermortel voldoende (druksterkte)
Zorg voor voldoende verluchting en waterkering
Gebruik bij voorkeur de Buttering/Floating-methode
(dubbele verlijming)
Gebruik tegels die voldoen aan de normen + ‘recht op
recht’ voegen + voldoende breed
Las de nodige dilatatievoegen in
Gebruik in sommige gevallen het best een
drainagemat of ontkoppel met een dampregulerende
ontkoppelingsmat

Afwerking van het terras
Voor de voegactiviteiten moeten de voeggleuven en het
tegelvlak altijd eerst worden schoongemaakt en gereinigd. Bij
het voegen buiten is de breedte bij voorkeur 5 mm, maar in
de praktijk wordt 3-4 mm ook soms gebruikt.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal men na verlijming
van de terrastegels al binnen de 48 uur de voegopeningen
opvullen, terwijl bij een traditionele mortelmethode dit
minimum 14 dagen zal zijn. Bij de verlijmingtechniek zal
men de tegels dus sneller kunnen opvoegen dan bij de
mortelplaatsingen. Een voorafgaandelijke restvochtcontrole is
hierbij steeds aan te raden.
Na volledige uitharding/droging van de voegen wordt
de terrasvloer vóór de eerste ingebruikname het best
behandeld met cementsluierverwijderaar. Ook altijd opletten
bij het afwerken of reinigen van een natuursteenterras met
zuurhoudende siliconen- en/of poetsproducten.

© Stoneasy
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Passport

het kantoor van morgen
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TEKST: SAM PARET – FOTO’S: BELTRAMI
© PHILIPPE VAN GELOOVEN

De nationale luchthaven is voor ons land in vele
opzichten hét visitekaartje. Het is voor de meeste
bezoekers het eerste contact met België en voor
landgenoten die vertrekken de laatste herinnering
die ze meenemen. Het spreekt voor zich dat mee
vorm mogen geven aan het gezicht van Brussels
Airport heel dankbaar is voor bedrijven actief in
de bouwsector. Eén van die prestigeprojecten is
zonder twijfel Passport waar vandaag onder meer
KPMG en Microsoft in resideren. Een belangrijk
aandeel in het interieur, met name de vloer- en
trapbekleding, werd vertolkt door de Egyptische
kalksteen Sinai Pearl van Beltrami Natuursteen uit
Harelbeke. Het gebouw, een ontwerp van JaspersEyers Architects, viel zelfs in de prijzen tijdens de
European Property Awards 2017 in de categorie
Office Architecture Belgium.
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Gedurfde toparchitectuur met
hoogstaande materialen

DOOR DE COMBINATIE VAN DE
AFWERKINGEN VERZOET EN
SABBIATINO DOOR TE TREKKEN IN
ZOWEL DE VLOER ALS DE TRAP,
KOMEN DE TROEVEN VAN HET
GEBOUW NOG MEER TOT UITING
Pascal Rommel,
Senior Project Manager Beltrami

Want dat is het in de eerste plaats,
een kantoorgebouw op een unieke
locatie, namelijk de site van de oude
luchthaventerminal. En niemand die beter
weet hoe het kantoor van de toekomst eruit
moet zien dan projectontwikkelaar CODIC.
Met vijftig jaar ervaring waren zij voor onze
luchthaven dan ook de aangewezen partner
om op deze site kantoren te ontwikkelen.
Nadat ze succesvol hadden samengewerkt
aan het eerste project Gateway, besloten
beide partijen om het door te trekken naar
een tweede gebouw, Passport. En CODIC
legde de lat nog iets hoger door resoluut voor
het topsegment te kiezen.
In tegenstelling tot Gateway is Passport wel
volledig nieuw en wilden ze uiteraard alles uit
de kast halen om er een mooi visitekaartje
van te maken. De situatie zoals ze was,
was nochtans niet rooskleurig met een
leegstandsgraad van 30% in de periferie en
bijgevolg heel lage huurprijzen. Maar ze waren
overtuigd door wat ze op andere luchthavens
in de buurlanden hadden gezien waar ze er
wel in slaagden een hoge bezetting en dito
huurprijzen te krijgen. En ze waren bereid
het risico te nemen om dat model op Brussel
over te brengen. Er was één belangrijke
voorwaarde.

"

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur
CODIC: “Als je dat wil bereiken, moet
je topkwaliteit aanbieden. Gedurfde
toparchitectuur met hoogstaande materialen.
Jaspers-Eyers had ons in Gateway al
aangenaam verrast en we besloten opnieuw
met hen in zee te gaan. We wilden immers
dat Passport zou aansluiten bij Gateway en
dat bepaalde lijnen, materialen en architectuur
aangehouden bleven zodat het geheel
rust creëert op de luchthaven. Samen met
hen hebben we een uitdagend concept
uitgewerkt. En dat sloeg blijkbaar aan want
alle kantoren waren verhuurd nog voor het
gebouw helemaal af was. Dat topbedrijven als
KPMG en Microsoft hier hun hoofdkantoor
willen vestigen én dat met huurcontracten
op lange termijn, bewijst bovendien nog iets
anders waar we heel fier op zijn: KPMG en
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Passport
mag je zeker het
paradepaardje van onze
groep noemen. Een uniek
kantoorgebouw dat een signatuur
is in het landschap.

Microsoft hebben voor ons project
gekozen omwille van het prestige en
door de aanwezigheid van openbaar
vervoer, maar andere huurders zoals
Etex en Redevco hebben we van het
centrum van de stad naar de luchthaven
gehaald. Die wordt nu in de markt als een
centrumlocatie gezien en de negatieve
connotatie die vroeger aan de periferie
verbonden was, is verdwenen. Passport
mag je dus zeker het paradepaardje
van onze groep noemen. Een uniek
kantoorgebouw dat een signatuur is in
het landschap.”
Technisch vernuft
Ook voor Jaspers-Eyers is Passport een
belangrijke referentie geworden. Het is
dan ook een echte architecturale parel
met verschillende troeven. Vooral de
integratie van het ruime atrium die het
gebouw diagonaal doorsnijdt, zorgt
voor veel lichtinval en comfort. Stefaan
Van Acker, senior architect en partner
bij Jaspers-Eyers Architects: “Dit atrium
verbindt airside en landside want aan

de ene kant heb je de vliegtuigen op
de tarmac en aan de andere kant het
einde van de luchthaven. De gebouwen
staan er haaks op waardoor je een
interessante spanning krijgt tussen het
diagonale en orthogonale en waardoor
er leuke doorzichten ontstaan.”
Die overgang tussen binnen en buiten
komt ook tot uiting in de materialisatie
met de bleke natuursteen voor de gevel
en de beige getinte kalksteen Sinai Pearl
binnenin. Het atrium is daarbij opgevat
als een plein, vandaar de banken en de
bomen op elk eiland. Deze ruimte wordt
door de huurders ook intensief gebruikt
voor events. De metalen trap fungeert
in het atrium als een soort sculptuur.
Die werd opgehangen aan het dak om
steunpilaren te vermijden en werd per
halve schijf gemonteerd tot beneden.
Ook de staalstructuur die het atrium
overdekt en de deels opgehangen
gevels waren technische uitdagingen,
maar Jaspers-Eyers introduceert wel
vaker technisch vernuft in hun projecten

Polycaro

en kantoorgebouwen zijn één van hun
specialiteiten.
Sinai Pearl
Na de KBC-toren in Gent is dit het
tweede prestigeproject waarvoor
ze een beroep op de Harelbeekse
natuursteengroothandel Beltrami
hebben gedaan en op Opus Marble
voor de uitvoering. “We hebben voor
de Sinai Pearl, zowel in de verzoete als in
de sabbiatino afwerking, gekozen omdat
we op zoek waren naar een bleke steen
die in het kleurengamma zat van de
bleke natuursteen die we voor de gevel
hebben gebruikt. We wilden eenvoudige
materiaalkleuren omdat er al genoeg
gebeurt in de ruimte. Met de trap die
opgehangen wordt in het atrium en de
eilanden is het al complex genoeg. Opus
Marble heeft ons dan enkele stenen
voorgesteld waaruit we samen, ook
in overleg met CODIC, de Sinai Pearl
hebben geselecteerd nadat we hem bij
wijze van test op een oppervlakte van
5 op 5 in wildverband hadden laten
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De Sinai Pearl,
getypeerd door
lichtgrijze fossielen en
subtiele kleurnuanceringen, heeft
een lichtgele tint die warmer aanvoelt
dan andere beige stenen.
Daniel Di Rocco,
bedrijfsleider Opus
Marble
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plaatsen. De twee afwerkingen, verzoet
en sabbiatino, hebben we gekozen om
extra steun te geven aan de eilandjes
in de ruimte waar banken en bomen
in staan. En om de eenvormigheid van
materialen door te trekken en rust te
creëren, hebben we beslist om ook de
trap te bekleden met deze natuursteen.”
Vakmanschap
De hoge kwaliteitseisen van dergelijk
project vereisen vakmanschap bij elke
partner die er aan meewerkt. En voor
de plaatsing van de Sinai Pearl werd
dus beroep gedaan op Opus Marble uit
Nijvel. Maar ook de gevelstenen en de
rest van het gebouw hebben zij gedaan.
Opus Marble heeft ervaring met grote
projecten en op het gebied van plaatsing
vormde dit project niet echt een groot
probleem. Ze moesten enkel rekening
houden met de vloerverwarming die er
op de gelijkvloerse verdieping onder lag.
Daniel Di Rocco, bedrijfsleider Opus
Marble: “Je moet de regels van
goed vakmanschap volgen. Inzake
vloerverwarming wil dat dus zeggen dat
je met vakken werkt van 6 op 6 meter
die vrij kunnen uitzetten en je mag niet
in halfsteensverband werken wil je geen
barsten in de tegel krijgen. Speciaal
hier is dat ze geplaatst werden op een
massieve ondergrond in beton opdat
je er met zware onderhoudsmachines
op zou kunnen rijden. Vandaar is er
gewerkt met dubbele verlijming. Daarbij
komt zowel lijm op de tegel als speciale
mortellijm op de ondergrond, in dit
geval de chape. Deze mortellijm heeft
een specifieke thermische samenstelling
waardoor die de mogelijke beweging
van de chape opvangt.
Verder was het geen gecompliceerde
werf, met uitzondering van de fijne
afwerking rond de ellipsvormige eilanden.
De stenen dienden daar mooi de
beweging die de architect vooropstelde
met de eilanden te volgen, net als dat
de tekening met de twee afwerkingen

gerespecteerd diende te worden. De
continuïteit van de voegen moest dus
overal gegarandeerd blijven. Bovendien
hebben we met fijne voegen van amper
3mm gewerkt. Daar komt dus opnieuw
het nodige vakmanschap aan te pas. De
Sinai Pearl, getypeerd door lichtgrijze
fossielen en subtiele kleurnuanceringen,
is een aangename steen om mee te
werken en droeg in dit project ook mijn
voorkeur weg omdat die, in het gamma
van beige stenen, een lichtgele tint heeft
die warmer aanvoelt dan de rest. Een
eigenschap die ook de architect en
opdrachtgever overtuigd heeft.”

vloerbekleding van de Connector Hall
(via Nijssen Group en Atrio, ongeveer
1322 m 2), de aankomsthal Ruby
(eveneens via Nijssen Group, 2080 m2)
en de controle hall Cathedral (Nijssen
Group, 1300 m2). Maar voor Passport
vinden ze ook bij Beltrami zelf dat de
Sinai Pearl een uitstekende keuze is.

Combinatie van afwerkingen
De Sinai Pearl van Beltrami werd dus
zowel door de architect als door Opus
Marble het meest geschikt vonden
voor dit project. Deze kalksteen sluit
naadloos aan bij de bleke natuursteen
die voor de gevel werd gekozen en
zorgt op die manier mee voor de
uniformiteit en eenvoud in materialen
die het concept vooropstelde. Beltrami
was met Passport allerminst aan haar
proefstuk toe in Brussels Airport. De
groothandel leverde de voorbije jaren
immers ook de Chinese graniet Galaxy
Grey in gepolijste afwerking voor de

Passport
Beltrami’s Sinai Pearl in cijfers
• Sinai Pearl sabbiatino - 60 / 60 / 2 cm: 58.68m2
• Sinai Pearl sabbiatino - 40 / 40 / 2 cm: 37.92m2
• Sinai Pearl sabbiatino - 60 / 20 / 2 cm: 18.48m2
•
•
•
•
•
•

Sinai Pearl verzoet - 60 / 60 / 2 cm: 929.52m2
Sinai Pearl verzoet - 60 / 40 / 2 cm: 496.56m2
Sinai Pearl verzoet - 60 / 20 / 2 cm: 243.48m2
Sinai pearl verzoet - 60 / 60 / 1.5 cm: 12.60m2 + 12.60m2
Sinai Pearl verzoet - 60 / 40 / 1.5 cm: 8.40m2 + 8.40 m2
Sinai Pearl verzoet - 60 / 20 / 1.5 cm: 3.6m2 + 3.6m2

• Sinai Pearl verzoet - trapafwerking – trede/tegentrede 3cm:
67,34 lopende m

Polycaro
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Donatello

Onderhoudsvriendelijke, harde & krasbestendige marmer

Donatello
Gepolijst

Donatello
Brosso Vecchio

Donatello
Sensato

Grenzeloze innovatie,
oneindige variatie
Met 17 steengroeves, 7 productie units en 11 platenhallen wereldwijd koopt u bij BrachotHermant rechtstreeks van de bron! Als één van de grootste marktspelers in Europa zijn we
meer dan ooit de partner en leverancier van de steenverwerker.
Bied uw klanten een perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Kies uit een ruim
en gevarieerd aanbod van topkwaliteit, van Italiaanse Laminam (keramiek) over Unistone
(kwartscomposiet) tot de meest originele en duurzame natuursteen. In de kleur en afwerking
die uw klant zoekt, want met grenzeloze mogelijkheden in innovatie en eigen originele
afwerkingen bieden we een antwoord op elke vraag.
Bezoek onze platenhal of ontdek ons volledig aanbod op brachot.com.

Brachot-Hermant

36

E3-laan 86, 9800 Deinze

0032 (0)9 381 81 81

Polycaro

info@brachot.com

brachot.com

project

Pascal Rommel, Senior Project Manager:
“Niet alleen de prijs-kwaliteitverhouding
zit goed, in de klasse van kalkstenen
behoort de Sinai Pearl tot de hardere
steensoorten. Daardoor is die ook
geschikt voor buitentoepassingen en als
gevelsteen. De zachtere zoals de Franse
Boisvillon of de Portugese Mirabelle
zouden hier minder geschikt zijn en
zouden wij in deze toepassing nooit
voorstellen. Voor een druk belopen
oppervlak als in dit kantoorgebouw en
in deze beige kleurstelling is de hardere
Sinai Pearl de beste keuze. Ook het feit
dat ze twee afwerkingen, verzoet en
sabbiatino, en verschillende afmetingen
hebben gecombineerd, heeft een mooi
effect en laat zien welke richtingen je er
allemaal mee uit kan.
De klassieke afwerking verzoet is een
vlakke afwerking die mat gepolijst
wordt. Het zorgt voor een licht blinkend

Polycaro

effect, maar zeker niet hoogglanzend.
Sabbiatino daarentegen is geen vlakke
afwerking. Deze afwerking hebben we
zelf ontwikkeld op basis van diverse
oppervlaktebewerkingen.
Deze afwerking geeft een bijzonder
aangenaam gevoel bij aanraking. Kleine
oneffenheden in het oppervlak typeren
deze afwerking. Ook de sabbiatino
kan zowel binnen als buiten geplaatst
worden en is nog gemakkelijker in
onderhoud. Door beide afwerkingen
hier te combineren en die combinatie
door te trekken zowel in de vloer als
in de trap laat je de troeven van het
gebouw nog meer tot uiting komen. De
plaatsing door Opus Marble is ook van
een hoge kwaliteit. Ik denk dat het voor
zich spreekt dat dit een prestigeproject
is dat mag gezien worden en waar wij
als Beltrami fier op mogen zijn dat onze
steen mee het interieur vormgeeft.”
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MACHINES

Thibaut viert feest
Al 60 jaar innovatief

TEKST: JACQUES LEGROS
FOTO’S: THIBAUT

Franse familiebedrijven die al jarenlang een succesverhaal weten neer te zetten binnen de sector
van machinebouw zijn vandaag eerder uitzondering dan regel. Thibaut is er zo eentje. Actief in
de productie van machines voor de bewerking van alle harde materialen (van natuursteen en
keramiek tot beton en glas), doet dit bedrijf veel meer dan enkel een weerwoord bieden tegen
de -voornamelijk buitenlandse- concurrentie. De teller van Thibaut staat vandaag op meer dan
6.000 verkochte machines wereldwijd (in 72 landen) en dat dankt het aan haar voortdurende
innovatie, onderzoek in en ontwikkeling van nieuwe technologieën, het gericht luisteren naar
de markt, en haar grote schat aan kennis en deskundigheid. Met de viering van haar 60-jarig
bestaan wil Thibaut vooral te kennen geven dat het blijft bouwen aan de toekomst en dat het
trouw blijft aan haar basiswaarden. Polycaro had een uitgebreid interview met CEO Jacques
Thibaut.
Thibaut in Verona

Beurs in Nuremburg (2018), inhuldiging van de T952

Testen polijstmachine met nieuwe satellietkop in het testcentrum

Opendeurdagen bij Thibaut (2018)

Polycaro
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Productie
in Vire
Gestart vanuit een garage
Het verhaal van Thibaut startte klein, namelijk ergens achterin
een garage. Jacques Thibaut: “Wanneer ik terug ga in de tijd,
moet ik zeggen dat onze expertise eigenlijk is gebouwd op
zeventig in plaats van zestig jaar ervaring. In 1949 had mijn
grootvader, Henri Thibaut, op een steenworp van onze
huidige faciliteiten in Vire (Normandië), een Renault garage
met een klein bijgebouw waar hij als mechanieker werkte.
Het was daar dat hij, naast het repareren van polijstkoppen,
een satellietkop ontwikkelde. Daarvan verkocht hij slecht vier
exemplaren, alvorens hij stierf in 1954. Granietbewerking stond
toen nog in haar kinderschoenen. Mijn vader Bernard nam het
bedrijf samen met zijn broer Gaston over en verbeterde de
satellietkoppen, die het eerste model van de polijstmachine
zouden uitrusten die in ’59 werd gelanceerd. De lancering
van deze GB 10 (ook wel ‘la Genouillère’ genoemd), luidde
eigenlijk de beginperiode in van Thibaut. Deze machine werd
op verzoek van een lokale granietbewerker gemaakt waarop
mijn vader ze vervolgens in de markt heeft gezet.”
Export en beurzen
Bernard Thibaut bleek een echte visionair te zijn. Hij bouwde
een ruimer en praktischer atelier, richtte zich op export en
beurzen, en tilde zo Thibaut op naar een hoger niveau. “En dat
alles met enkel een diploma van automechanieker op zak. Ook
al sprak hij geen woord Engels, hij wist zich steeds te omringen
met de juiste personen waardoor hij zijn eerste stappen kon
zetten binnen de internationale markt. Het was in de jaren
zestig dat de eerste Thibaut machines dan ook werden
verscheept naar Canada, Rusland en Zuid-Afrika. Om grotere
voet aan wal te krijgen, moest hij deelnemen aan internationale
beurzen en tentoonstellingen. De allereerste beurzen waar
Thibaut aanwezig was, waren die in Rennes (Frankrijk) in
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1972 en in Sant’Ambroggio (Italië) in 1973. Vandaag vindt
deze laatste plaats in Verona onder de welkbekende naam
Marmomacc. Thibaut heeft nooit meer afgeweken van deze
strategie. We zijn aanwezig op beurzen in Las Vegas, Sydney,
Xiamen, Londen, München, Verona, Lyon, en op Stone & Tile
in Gent.”
Maar waarom trok Bernard onmiddellijk de internationale markt
in? “Omdat hij wist dat de producten die we hadden ontwikkeld
bijzonder innovatief waren, zoals die bewuste satellietkop.
Maar ook omdat onze machines gereputeerd waren (en nog
steeds zijn) omwille van hun robuuste karakter. Thibaut stond
en staat bovendien gekend om haar nauwlettende opvolging
van technologische ontwikkelingen, en om de integratie en het
interne beheer van alle productieprocessen. Ontwerpbureau,
productieplaats of klantendienst: alle processen worden intern
beheerd zonder iets uit te besteden.”
Ondertussen in Frankrijk
Door deze internationalisering heeft Thibaut zich
verder ontwikkeld op meerdere domeinen: een groter
productaanbod, een uitbreiding van haar marktsegmenten,
toename van het aantal werknemers en een betere productie.
Het oorspronkelijke terrein in Vire dat de productiewerkplaats
bevat voor machineframes en -onderdelen, de in eilanden
georganiseerde montagewerkplaats, een testcentrum,
het ontwerpbureau en kantoren, werd uitgebreid met
een tweede productielocatie in Zuid-Frankrijk, namelijk in
Castres. “Sinds de fusie in 2014 met Calas, onze jarenlange
partner die gespecialiseerd is in zaagmachines, hebben we
nu in Castres een mini-Vire, waar dezelfde technische- en
productievaardigheden te vinden zijn. Deze plaats biedt meer
mogelijkheden voor kleinere series en grotere machines.”
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DISCOVER OUR
TILE LEVELLING
SYSTEM

Grote tegels eenvoudig plaatsen
Perfect vlakke oppervlakken
Geen niveauverschil bij plaatsing
Sneller plaatsen
100% klanttevredenheid
Parkettegels: perfecte plaatsing
Terrastegels tot 25 mm
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Innovatie is,
www.qr.schlueter-systems.nl/
trendline.aspx

elegante oplossingen met profielen.

Schlüter®-TRENDLINE
Voor de serie Schlüter-QUADEC, -RONDEC, -JOLLY, -FINEC
en -DILEX-AHK zijn er nieuwe varianten, Schlüter-TRENDLINE,
beschikbaar die passen bij de huidige tegeltrend. Deze nieuwe
profielen zorgen - hetzij ‘ton sur ton’ ofwel met een gekozen
contrast - voor elegante accenten in de tegelbekleding.

Schlüter ®-TRENDLINE. Vertrouw alleen op het origineel. Polycaro

www.schlueter.be
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Thibaut vandaag

ONZE 60-JARIGE AANWEZIGHEID IN
DE SECTOR HEBBEN WE TE DANKEN
AAN HET FEIT DAT WE ONSZELF
IN VRAAG DURVEN STELLEN. WE
INNOVEREN OM OPLOSSINGEN TE
KUNNEN BIEDEN.
Jacques Thibaut,
CEO Thibaut

"

“Thibaut telt vandaag 140 werknemers
verspreid over de twee vestigingen in
Vire en Castres, de twee filialen ‘Dienst
Na Verkoop’ in België en Duitsland,
en één iemand in Rusland. Ons bedrijf
is actief in diverse sectoren die nood
hebben aan bewerkingsmachines voor
het snijden, zagen, slijpen, polijsten en
bewerken van allerhande soorten hard
materiaal. Een voorbeeld hiervan is
onze activiteit binnen de betonsector
(prefabricage) maar uiteraard zijn wij
voor het lezerspubliek van Polycaro
vooral belangrijk en gekend omwille
van onze machines die ingezet
worden binnen de interieurbouw, de
grafmonumenten en de algemene
bouwsector. Onze baseline ‘MachinesOutils pour tous types de matériaux
naturels et agglomerés’ spreekt voor
zich.”
Voor de verkoop van haar machines
werkt Thibaut nauw samen met een
netwerk van agenten over de hele
wereld. “Maar in de kern blijven we
steeds trouw aan onze roots: we
zijn en blijven een familie-KMO. Wij
hechten daar veel waarde aan want als
klant ben je geen nummer binnen een
familiebedrijf.”
Zichzelf in vraag durven stellen
“Onze 60-jarige aanwezigheid in de
sector hebben we ook te danken
aan onze kritische blik op ons eigen
bedrijf, het feit dat we mee evolueren
met de nieuwste technologieën, en de
strategische keuzes die we moesten
maken tijdens economische moeilijke
perioden zoals de crisis in 2008-2009.
We zijn toen niet gespaard gebleven
van tegenslagen, maar toch hebben we
besloten om te blijven ondernemen en
ontwikkelen, en dat op internationaal
niveau. Je eigen bedrijf durven
evalueren is heel belangrijk. Niets is
vanzelfsprekend”, voegt Jacques Thibaut
hier nog aan toe.
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Door uitdaging ontspruit
innovatie
Innovatie is echt een kenmerk van
Thibaut. “Het is niet omdat je goede
producten ontwikkelt, dat je moet
stoppen met nadenken over hoe je die
producten kan verbeteren. Dat doen wij
door aandachtig te luisteren naar onze
klanten en de markt. Wij innoveren
om oplossingen te kunnen bieden. Men
mag ons na-apen, maar wij zullen ons
steeds weten te onderscheiden van de
concurrentie. De machines van Thibaut
zijn innovatief op meerdere gebieden:
op vlak van capaciteit, programmering,
opties, robuustheid, digitalisering
en robotisering, alsook op vlak van
kwaliteit en keuze van onderdelen en
componenten. Voor de producten die
wij aankopen (elektronica, pneumatisch
materiaal,…) werken wij bijna uitsluitend
samen met Europese fabrikanten. 90%
komt bijvoorbeeld van een Duitse
fabrikant en is gegarandeerde kwaliteit.”
Het gamma
60 jaar ervaring, erkende knowhow en
continue investeringen in onderzoek
en ontwikkeling maken Thibaut
sterk en resulteren vandaag in een
gamma bestaande uit 35 verschillende
machines: robuuste en innovatieve
CNC snij- en bewerkingsmachines,

brugen
diamantdraadzagen,
waterjets, vlakke- en kantenpolijsters,
verstekzaagmachines, multifunctionele
machines, freesmachines, 6/7/8-assige
robots, enz. bewerken moeiteloos
alle soorten natuursteen, keramiek en
composietmaterialen, naast andere
zaken zoals beton, glas of andere
vuurvaste materialen.
Dat
productengamma
wordt
ondersteund door een competent
team van meertalige verkoops- en
marketingdeskundigen en wordt elk
jaar verder uitgebreid. De meest
recente toevoeging was de 6-assige
bewerkingsmachine T952, dewelke
fungeert als zaagmachine, bewerkingsen polijstcentrum. Maar ook het 4-assige
CNC-bewerkingscentrum T818 M4
TOPS (voor pendelbewerking) of de
3- of 5-assige waterjet snijmachines
(TWJ3317 en TWJ4020) en de
kantenpolijstmachine T658 zijn
fantastische machines.

"
KLANTENSERVICE
IS ALTIJD ÉÉN
VAN ONZE
STERKTES
GEWEEST
Jacques Thibaut

"

Bedrijfsgebouw
van Thibaut
in Vire

Polycaro

43

interview

TC600

ZaagMaCHiNe
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Snijd tot 200 mm dikte.

Verticale pneumatische druk voor een betere kwaliteit bij het
polijsten en textureren.
eenvoudige software eT’Cam voor het programmeren van de
machine voor decoratie, massive en funeraire stukken.
rotative toolmagazijn voor 46 tools (4-assige versie) of 26 tools
(3-assige versie).
Verkrijgbaar in versie L (Y = 1600 mm) of versie XL (Y = 2000 mm).

T’Cut-software ontwikkeld door THibaUT.
eenvoudig in gebruik, snel
programmeren.
Speciale cyclus «Keramiek - dekton ®».
overige opties: gereedschapsmeting,
plakdiktemeter, camera.
Monobloc-versie of «ToPS» met tafel of
tapijt.

Werkbereik : 3500 x 2000 x 400 mm.

moDULo-haaksekop voor het
polijsten van interne of externe
rechte randen, gebogen randen,
rechte hoeken en groeven
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Raf GEERINCKX (Techniek)

44 +32 (0) 478 923 126 - rgeerinckx@thibaut.fr
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sderre@thibaut.fr - +32 (0) 470 715 483
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HET VERHAAL IS NOG LANG NIET VOORBIJ. DANKZIJ ONZE KRACHTIGE TRADITIE, STERKE
WAARDEN EN DIEPGAANDE ERVARING BLIJFT THIBAUT BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Jacques Thibaut

"
Productie in
serie in de
Thibaut fabriek
Stone Polysphere
machine
TC1350

Niet te vergeten: de evolutie van gebruiksvriendelijke
interfaces en programmeersoftware, en natuurlijk de
Octopod: een revolutionair klemsysteem, gepatenteerd
door Thibaut. Het werkt sneller, slimmer en veiliger, zonder
vacuümpompen of -slangen en heeft een intelligent draadloos
communicatiesysteem.”
Service en nabijheid
“Klantenservice is altijd één van onze sterktes geweest. Door
de integratie van ontwerp, productie, montage en onze eigen
dienst na verkoop kunnen we in geval van problemen steeds
terugkeren naar ons ontwerpbureau, dat over alle plannen
beschikt. Kortom, we hebben controle over onze producten.
Onze machines worden na interne tests gedemonteerd
en vervolgens in containers naar de klant gestuurd. Of het
nu in Frankrijk, China of de Verenigde Staten is, ze worden
door onze eigen technici opnieuw in elkaar gestoken. Zij zijn
verantwoordelijk voor de in werking stelling van de machine
en de opleiding van de toekomstige operatoren. Dankzij de
digitalisering kunnen we problemen bovendien eenvoudig
vanop afstand oplossen. Het onderhoud en de reparaties
worden uitgevoerd door onze eigen medewerkers, en voor
onze oorspronkelijke markt, België bijvoorbeeld, hebben we
nog niet lang geleden een meertalige mobiele technieker

aan ons team toegevoegd. Dit kom je niet vaak tegen. Dat
illustreert nog maar eens onze wens om dicht bij onze klanten
te staan", aldus Jacques Thibaut.
60 jarig bestaan, dat vier je
“De 50e verjaardag van Thibaut hebben we niet gevierd. Deze
viel net op het piekmoment van de crisis. Het feest werd dus
10 jaar uitgesteld. Vandaag zijn we meer dan trots op onze
realisaties en op de personen die hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van het bedrijf. Ik denk in het bijzonder aan mijn
vader maar ook aan alle anderen die ons voorgingen. Maar
uiteraard ben ik fier op al onze huidige medewerkers die zich
dagelijks inzetten voor Thibaut, en ben ik dankbaar naar onze
klanten toe. Want zonder hen zouden we hier nu niet staan.
Er als machinefabrikant na 60 jaar nog steeds staan in Frankrijk,
daar mag je best fier op zijn. De weg die we hebben afgelegd
om dit te bereiken en de personen aan wie we dit verhaal te
danken hebben, die mogen we nooit vergeten”, besluit Jacques
Thibaut.
Er klinkt nederigheid in zijn stem en het besef dat hij zijn vaders
nalatenschap met succes verder zet. “Het verhaal is nog lang
niet voorbij. Dankzij onze krachtige traditie, sterke waarden en
diepgaande ervaring blijft Thibaut bouwen aan de toekomst.”
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TEKST: LIES PAELINCK – FOTO’S: JETSTONE

John van d
en He
Directeur Je uvel,
tstone
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WERKBLADENSPECIALIST

De ondernemersgeest
van Jetstone
Bescheiden woorden voor
internationale daden

Hoewel Jetstone kleinschalig begon, groeide het Brabantse familiebedrijfje doorheen
de jaren uit tot wat het vandaag is: één van de grotere Nederlandse fabrikanten
van steenachtige aanrechtbladen. Dat verworven succes kwam echter niet zonder
slag of stoot. Want ook al kende Jetstone de voorbije 26 jaar een gezonde groei,
werd het ook geconfronteerd met bikkelharde episodes. Overlevingsdrang, een
uitgekiende ondernemersgeest en een enthousiast team wisten het bedrijf
op te tillen naar hogere regionen.
1993: de start van een Brabants
familiebedrijfje

oppervlakken op een meubel dus”, aldus John van den
Heuvel.

Het verhaal van Jetstone start in 1993, toen Jan van
den Heuvel -vader van huidig directeur John van den
Heuvel- een granieten vloer aan het leggen was in de
serre van Theo Nooyen. Deze vond de vloer prachtig
maar vroeg zich af of dat niet goedkoper kon. Theo en
Jan contacteerden daarop Peet Veldhuijzen die bij Kemie
werkte, en nog diezelfde avond besloten de drie heren
om zich vast te bijten in een eigen verhaal: Jetstone.
Aanvankelijk werd gestart in een schuur van de familie
Nooyen. Landbouwvoertuigen werden naar buiten
gereden en vervangen door steenbewerkingsmachines.
De voorraad granietplaten zetten ze buiten, tussen
stallen met daarin zo’n 2.000 varkens…
Focus op werkbladen
“Jetstone heeft zich van bij de start gefocust op het
vervaardigen van keukenwerkbladen. Dat was een
bewuste en slimme keuze want er bestonden toen geen
bedrijven die zich daarin specialiseerden. Grafstenen,
vloeren, douchebakken,… dat doen we allemaal
niet. Wij richten ons puur op maatwerk: werkbladen,
wastafelplateaus, baliebladen,… de afdekkende

Hoewel alles startte met natuursteen, kwam daar in
1997 kwartscomposiet bij. Jetstone was de eerste in de
markt die kwartscomposiet verwerkte, en dat bleek een
gigantisch succes.
“Het percentage natuursteen-kwartscomposiet dat we
verwerkten, liep snel op tot 50-50%. Maar toen een
tiental jaar terug ook de keramiek haar intrede deed,
werd een groot deel van de omzet in natuursteen
teruggedrongen. Vandaag wordt 60% van onze omzet
gerealiseerd in kwartscomposiet, 25% in keramiek en
15% in natuursteen waarvan hoofdzakelijk graniet,
gevolgd door marmer en Belgische blauwsteen.
Keramiek zien wij nog steeds stijgen, daar waar
composiet behoorlijk stabiel blijft. Natuursteen boet
dus het meeste in.”
Noordwest Europa
Door Jetstone’s aderen vloeit oranje bloed. Hoewel
60% van de omzet op eigen bodem wordt neergezet,
wordt de overige 40% verdeeld over België, Duitsland,
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Engeland, Zweden, Denemarken en
Noorwegen.
Han Verberne, Operations Manager
bij Jetstone: “Al onze werkbladen
worden hier in Nederlands Deurne
geproduceerd, vanwaar ze afgewerkt
vertrekken naar onze magazijnen of
doorvoerlocaties in de andere landen.
Per land hebben we lokale medewerkers
die verantwoordelijk zijn voor de binnenen buitendienst. We staan erop dat dit
inwoners zijn van dat land die de cultuur
en de taal kennen. In België zijn wij dan
ook een Belgisch bedrijf, waar ons team
van Nederlands- en Franstalige monteurs
de afgewerkte producten gaat installeren
bij de klant, en dit van de aan de Kust tot
in het diepe Wallonië. In België streven
wij ernaar om binnen de 5 dagen na het
inmeten te gaan monteren, in Zweden
is dat tussen de 7 à 9 dagen. Om deze
nauwe deadlines te kunnen realiseren is
een eigen logistiek van 7 vrachtwagens,

25 montagebusjes en nog een deel via
extern transport dagelijks onderweg.
België wordt elke dag beleverd, Zweden
3 keer per week. Dat is best pittig, en
kunnen wij enkel waarmaken doordat
we bijna alles op voorraad hebben.”

en montage. Dit alles maakt dat wij
een 600-tal werkbladen per week
produceren en dat we zelfs gemakkelijk
kunnen opschalen voor grote projecten
zonder dat dit bottle necks veroorzaakt.”

Volume, volume, volume

Om 600 werkbladen per week te
kunnen produceren, dient de productie
smetteloos en gestroomlijnd te verlopen.
En dat is het domein waar Han Verberne
zich helemaal in zijn nopjes voelt. “Mij
kan je het best omschrijven als een
productie-, proces- of systeemman.
Uiteraard heb ik doorheen de jaren wel
wat natuursteenkennis opgedaan, maar
ik ben meer gericht op de organisatie en
de optimalisatie van de productie en de
daarmee gepaard gaande processen en
techniek. De voorbije jaren werd hier
heel hard in geïnvesteerd. Efficiëntie
is immers van het allergrootste belang
als je een dergelijke omzet blijvend wil
garanderen.”

John: “Op dit moment hebben wij
grof geschat 11.000 platen op stock.
Twee jaar geleden, voordat we een
horizontaal magazijn hadden, waren dat
er 7.000. We hebben nu meer ruimte en
verwerken steeds meer keramiek. Dus
hoe meer plaats je hebt, tja, hoe meer
je die volstouwt (lacht). We spreken
over 17.000 m2 bebouwde oppervlakte
waarvan 10.000 m2 productie en 7.000
m2 stockage aan platen.”
Han Verberne vervolgt: “Volume is
één van onze grootste sterktes. We
hebben immers volume in voorraad,
in machinecapaciteit, en in personeel

"

WIJ LEVEREN IN HEEL BELGIË EN BIJNA ALLES OP
VIJF DAGEN DANKZIJ ONZE GROTE VOORRAAD IN
MATERIAAL, MACHINECAPACITEIT, PERSONEEL EN
MONTAGE. VOLUME: 600 WERKBLADEN PER WEEK.
ONS GROOTSTE VOLUME DRAAIEN WIJ IN 12,
20 EN 30 MM MASSIEF KWARTSCOMPOSIET
Han Verberne, Operations Manager

"
48

Polycaro

Efficiënte productielijnen

interview

www.burkhardt-loeffler.com

BurkhardtLöffler
Matthias Baumann, zaakvoerder bij Burkhardt-Löffler:
“Burkhardt-Löffler is een betrouwbare partner met een
uitgebreide portfolio van diensten op het gebied van
steenverwerking en plantontwerp. De focus van ons
bedrijf ligt op automatisering en digitalisering. In nauwe
samenwerking met onze klanten ontwikkelen en realiseren
wij zowel geautomatiseerde afzonderlijke machines als
complete productielijnen voor de natuursteen-, kunststeenen keramische industrie.
Voor ons betekent automatisering het verminderen
van handmatige interventie in productie, zodat
hooggekwalificeerde specialisten zich kunnen concentreren
op de kernactiviteiten van hun bedrijf. We bereiken de
verhoogde mate van automatisering door het koppelen van
verschillende machines via logistiek en transportsystemen,

evenals de combinatie van afzonderlijke machines met
gecombineerde machineconcepten.
In onze grote productie-installaties vindt vandaag
geen handmatige interventie plaats, dwz het werkstuk
passeert volledig automatisch alle verwerkingsstappen
(zaag, waterstraal, bewerkingscentrum) zonder dat
er handmatig moet worden ingegrepen. We bieden
ook passende oplossingen voor middelgrote en kleine
bedrijven. Ons modulaire machineconcept maakt een
stapsgewijze uitbreiding mogelijk, zonder de tot nu toe
gemaakte investeringen te verliezen.
Van projectplanning tot inbedrijfstelling: u wordt steeds
vergezeld door onze specialisten - altijd de optimale
oplossing in focus.”
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Samen met haar belangrijkste
machineleverancier Burkhardt-Löffler,
werkte Jetstone aan de automatisering en
optimalisering van haar productielijnen.
“Het voordeel van grote volumes is
dat je de verschillende productielijnen
heel specifiek kan inrichten in functie
van de producten die je over die lijn
wil sturen. Op een gegeven moment
stroomt een product één richting op en
dan trachten we daar zoveel mogelijk de
machines omheen te zetten of de lijn te
bouwen die ideaal is voor dat product.
Zo hebben we nu een compleet
geautomatiseerde lijn gebouwd voor
de massieve bladen in kwartscomposiet,
omdat hier een groot volume in zit.
Het doel is dus om enkel een bepaalde
toepassing op die lijn te produceren,
niet om daar alles op te kunnen maken.
Daarvoor hebben we een aantal stand
alone lijnen met stand alone machines
waar we veel flexibeler kunnen zijn voor

heel speciale producten. We willen
immers onze klanten het totale segment
van steenachtige aanrechtbladen kunnen
leveren, ook degene die moeilijk of heel
apart zijn.
Maar als je efficiënt wil werken, moet
je keuzes maken. Loopt een bepaald
product op een gegeven moment niet
meer zo goed, dan breken we een lijn af
en bouwen we een nieuwe in de plaats,
in functie van de evolutie in de markt.”
Burkhardt-Löffler
Samenwerken met machineleveranciers
die meedenken in het concept van
Jetstone, is onontbeerlijk. Bij Jetstone
is men immers op zoek naar de meest
optimale productielijn, niet naar een
standaard losstaande machine. “Daarom
werken wij heel veel met de Duitse
fabrikant Burkhardt-Löffler samen. 70%
van onze machines komt van hen.

Doordat wij zo een groot volume
produceren en wij ook maatwerk
verwachten van onze leverancier, doen
wij rechtstreeks zaken met deze fabrikant.
We willen de agenten zeker niet voorbij
lopen, maar door de omvang in volume
hebben we wel redelijk wat impact
die we rechtstreeks bij de leverancier
kunnen aanwenden. Uiteindelijk zijn zij
het die het verschil moeten maken. Het
grote voordeel van Burkhardt-Löffler is
dat ze meedenken, snel schakelen en
echt maatwerk afleveren. Hebben wij
een machine van vier meter breed en
acht meter lang nodig, dan maken zij
dat.”
Klein in woorden,
groots in daden
Jetstone heeft vandaag 250 medewerkers
in dienst en tegen eind 2019 zullen dit
er ongeveer 270 zijn. “We hebben 120
mensen in de productie. Het grootste

Automated
Production
Systems

Burkhardt-Löffler is a reliable partner with a comprehensive portfolio of services in the area of stone working and plant
design, and can do more than just “sell machines”. As part of the
Dr. Baumann Corporate Group, we offer our customers wide-ranging
expertise, long-term care, and full service. We develop and realize both
automated individual machines and complete production lines for the
natural stone, artificial stone and ceramics industries.

KSL 100/80 MG

Edge Processor for
Marble and Granite

Powerjet 3D

Waterjet Cutting
Machine

BAZ 595 D

CNC Work Center with
Automatic Rotating Table

PMA 3000

CSA 598

Modern Bridge Saw for
Industrial Production

Individual Solutions
for Material Handling

www.burkhardt-loeffler.com
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Location Bayreuth
Burkhardt-Löffler BT GmbH
Carl-Kolb-Straße 8
D-95448 Bayreuth
Polycaro
BT@burkhardt-loeffler.com

Location Langenaltheim
Burkhardt-Löffler LA GmbH
Postweg 12
D-91799 Langenaltheim
LA@burkhardt-loeffler.com
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deel werkt in dagdienst, maar in ons speciaal machinepark
werken we in een ploegsysteem om onze machines
meer uren te kunnen laten draaien”, zegt Han. Hoewel ze
waarschijnlijk wel tot de grotere bedrijven binnen deze sector
behoren, geven beide heren dat maar met mondjesmaat toe
en verweven ze de nodige dosis bescheidenheid doorheen
hun Brabantse trots. “Ja, we zijn flink gegroeid en ook naar
de toekomst toe hebben we een duidelijke groeiverwachting.
Maar we zijn nog steeds een familiebedrijf en willen die sfeer
ook zo goed mogelijk bewaken. Dit zowel naar onze eigen
medewerkers als naar onze klanten toe. Zij vinden het immers
fijn om een persoonlijk contact te kunnen opbouwen met een
vaste medewerker. Dat schept vertrouwen. Daarom werken
wij met meerdere kleine teams die elk apart instaan voor
een bepaalde regio of een type klantensegment. Zo is team
België het aanspreekpunt voor de klanten in België. Klanten in
Nederland bellen met team 1 of team 2 afhankelijk van het
type klant: interieurbouwers, keukenzaken of keukenketens.
Door deze aanpak blijft Jetstone klein en benaderbaar en
stralen we een gemoedelijk karakter uit.”
Papierloze bedrijfsvoering
Automatisatie en digitalisering speelt zich niet enkel af binnen
de productielijnen van Jetstone maar is verweven in de gehele
bedrijfsaanpak. “Wij hebben dit zo ver doorgedreven dat je
kan zeggen dat Jetstone een papierloos kantoor heeft. Zelfs

onze montageteams gaan met de tablet de baan op. Hierdoor
is alles met elkaar gekoppeld en kan je veel efficiënter te werk
gaan. Dat vraagt wel een investering, maar levert ook veel op.
De uitdaging is dan wel dat je de omzet kan blijven waarborgen
om die investering te doen renderen.”
Gezonde medewerkers, gezond bedrijf
Han Verberne: “Willen wij dat Jetstone gezond kan blijven
groeien, dan moet de gezondheid van onze medewerkers
onze absolute prioriteit zijn. Aandacht voor goede arbeids- en
veiligheidsomstandigheden van onze medewerkers is cruciaal
binnen onze bedrijfsvoering. Wil je dat je arbeiders veilig
en verantwoord kunnen werken, dan moet je goed in kaart
brengen waar de risico’s zitten en welke maatregelen je moet
treffen om die risico’s te beperken en te voorkomen. Ik denk
bijvoorbeeld aan stof, kwartsstof en vluchtige stoffen. Jetstone
gebruikt watergekoelde apparatuur en heeft standaard op
al haar bewerkingsmachines een kwalitatieve stofafzuiging
geïnstalleerd. We voeren op vaste tijdstippen metingen uit,
en de laatste resultaten hiervan bewijzen opnieuw dat we
ruimschoots onder de norm zitten.”
Maar ook op vlak van opleiding gaat Jetstone doordacht te werk.
“Elke functie binnen Jetstone ligt vast in een kerntakentabel.
Gaat er iemand nieuw van start, dan wordt deze opgeleid
volgens een uitgeschreven opleidingsplan. Elke drie maanden
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ONZE MISSIE IS OM EUROPESE SPELER TE
WORDEN OP WERKBLADENGEBIED
John van den Heuvel

"
wordt nagegaan hoever iemand zich in
zijn opleidingsplan bevindt en of er nog
extra scholingsbehoeften zijn. Opleiding
en veiligheid zijn de twee belangrijkste
items naar onze medewerkers toe, los
van de feestjes, de borrels, barbecues,
enz. Want ook dát trachten we bij
Jetstone zo goed mogelijk te bewaken.
Om een uitdrukking van mijn vader te
citeren toen we begonnen: ‘het moet
vooral gezellig blijven’. Dat wil zeggen
dat je werknemers zich thuis moeten
voelen binnen Jetstone.”
MVO
Ook
inzake
Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen heeft
Jetstone zijn huiswerk grondig
gemaakt. Op dit moment worden alle
daken voorzien van zonnepanelen,
waardoor het bedrijf binnenkort
volledig zelfvoorzienend zal zijn in
elektroverbruik.
“Inzake afvalbeheer gebruiken we nesting
software”, zegt John. “Op die manier
trachten we plaatverlies zo veel mogelijk
te minimaliseren. De reststukken die er
alsnog zijn, gaan naar een verwerker hier
in Deurne. Die voegt daar stoffen aan toe
waardoor een nieuwe substantie wordt
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gecreëerd dewelke wordt gebruikt voor
het aanleggen van wegen en voor onder
gebouwen. Plaatsen we een nieuw
werkblad bij de consument, dan nemen
we diens oude aanrechtblad mee dat
vervolgens ook naar die verwerker gaat.”
Duurzame natuursteen
Ondanks dat Jetstone slechts 15%
natuursteen gebruikt voor het
vervaardigen van haar aanrechtbladen,
wil het bedrijf de nodige moeite doen
om aandacht te hebben voor duurzame
en verantwoord ontgonnen natuursteen
uit risicogebieden zoals bv. India.
John licht toe: “Enerzijds ben ik zelf
medebestuurslid bij Di Stone en ben
ik dus deels betrokken geweest bij de
opstart van het Convenant TruStone dat
recent werd ingeluid tussen Nederland
en Vlaanderen. Daarnaast importeren
wij zelf producten uit India, en dan ook
nog via Italië uit Zuid-Afrika. In dit kader
hebben wij zelf reeds audits lopen bij
leveranciers in India, en steunen wij ook
initiatief TFT (Earthworm).
Natuursteen inkopen die op een ethisch
verantwoorde manier ontgonnen
werd, daar willen wij met de hele
sector naar streven. Helaas kunnen wij
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een cultuur die hoofdzakelijk money driven is, niet zomaar
gaan veranderen. Als alleenstaand individu is dat al helemaal
onmogelijk. Maar door transparant te zijn, kan je de krachten
bundelen waardoor je meer slagkracht krijgt en verandering
kan realiseren in het land van oorsprong.
Als je gebundeld enkel nog samenwerkt met leveranciers
die open staan voor audits en die bereid zijn om dingen ook
daadwerkelijk te wijzigen, dan zullen zij begrijpen dit de manier
is waarop zij de Nederlandse en Belgische markt kunnen blijven
bedienen. Wat TruStone betreft hoop ik niet dat dit initiatief
stopt bij onze twee landen. Om iets te kunnen wijzigen, moet
je een voldoende groot gewicht in de schaal leggen. Maar alles
begint met kleine stappen. Jetstone wil hier haar steen toe
bijdragen.”

Jetstone in cijfers
•
•
•
•
•
•
•
•

Opgericht: 1993
Huidig aantal medewerkers: 250
Oppervlakte: 17.000 m2
Waarvan 10.000 m2 productie en 7.000
plaatstockage
Aantal platen in stock: 11.000
Aantal afgewerkte werkbladen per week: 600
60% omzet Nederland
40% omzet export (België, Duitsland, Engeland,
Zweden, Denemarken, Noorwegen)
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TOONZAAL

BMB Belsele

etaleert authentieke woonbelevingen
in een zinderende nieuwe toonzaal
Als leverancier focust BMB bouwmaterialen zich op lange termijn verhoudingen met
professionele partners. Toch weten ook zij dat de uiteindelijke beslissingen en keuzes
genomen worden door diegenen die in de nieuwe gebouwen en huizen zullen wonen:
de eindklanten. Daarom bouwden ze hun filiaal in Belsele recent helemaal om tot een
toonzaal voor tegels en tuin, waar beleving en representatieve woonervaring centraal staan.
Aannemers, promotoren en architecten weten nu waar ze hun doelpubliek naartoe kunnen
sturen: op deze inspirerende plek worden volop knopen doorgehakt. Een gesprek met
algemeen directeur Jef Huet en Category Manager Stefaan Luyckx.

TEKST: SIJMEN GOOSSENS
FOTO’S: BMB BOUWMATERIALEN
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BMB geeft sluitende antwoorden
op alle vragen van de markt
BMB maakt deel uit van een internationale groep, maar
vaart een volledig onafhankelijke koers op vlak van afname
en keuze voor producenten/leveranciers. Jef Huet: “BMB
Bouwmaterialen is een dochteronderneming van de Ierse
multinational CRH; een wereldwijde distributeur en producent
van bouwmaterialen in de breedste zin van het woord. Ook in
Vlaanderen is CRH via bijvoorbeeld Marlux en Prefaco actief
in wegenbouw, bestrating en gewelven. Qua distributie zal
zeker SLS sanitair, met merknamen zoals Sax, Schrauwen en
Lambrechts de lezers van Polycaro wellicht niet onbekend in
de oren klinken.
BMB staat in voor de distributie van bouwmaterialen.
Het is belangrijk om aan te stippen dat we hierbij volledig
onafhankelijk opereren van de andere takken binnen CRH.
We hebben dus geen enkele afnameverplichting bij deze of
gene partij. Die vrijheid is absoluut betekenisvol.
De grootste maatstaf voor de selectie van producten die we
leveren is hun nauwsluitende afstemming op de vraag van de
markt in het algemeen en van onze klanten in het bijzonder.”
Focus op beleving
Stefaan Luyckx: “Op 25 april openden we deze nieuwe
toonzaal in Belsele, waar professionals hun klanten kunnen

laten ervaren hoe bepaalde tegels, kleuren en andere
interieur-keuzes zullen uitpakken. De vroegere toonzaal in
Hamme was te zeer verouderd. Zo spelen we uiteraard in
op de evoluerende markt én maken we optimaal gebruik van
de beschikbare ruimte in dit filiaal dat daarvoor dienst deed
als afhaalpunt. De klanten worden hier opgevangen en met
deskundig, toegewijd advies bijgestaan in hun keuzeproces.
Na een grondige bevraging bij onze leveranciers, klanten en
eigen medewerkers kreeg een concept vorm waarin we een
zo breed en flexibel mogelijk aanbod passend kunnen etaleren.
Er werd gekozen voor een simulatie van twee woningstijlen:
een moderne inrichting die 110m2 meet en een klassieke van
zo’n 85m2. De nadruk ligt op de beleving. Mensen moeten
zich perfect kunnen voorstellen hoe een bepaalde tegel hun
woonervaring zal beïnvloeden. Naast deze twee woningstijlen,
vinden klanten hier nog een hele waaier aan vernieuwende
manieren om kennis te maken met ons assortiment. Er
werden 75 presentatieboxen opgesteld: ‘belevingsboxen’,
waar ook een specifieke sfeer volop kan worden ervaren. In 18
verschillende ‘moodboxen’ brengen we materialen bij elkaar
om te tonen hoe ze matchen en elkaar kunnen versterken."
"Verder zijn er maar liefst 10 schuifkasten, waarvan negen
exclusief voor extra kleurvarianten van de gepresenteerde
tegels. Dit biedt een gestructureerd geheel, waarin klanten
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BEZOEK
ONZE
NIEUWE
TOONZAAL
IN BELSELE

Inspireren en adviseren
Doen we.

www.bmb-bouwmaterialen.be
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Niet alleen staan we je met advies en creativiteit
bij tijdens de keuze van je tegels, ook na verkoop
willen we je zo goed mogelijk van dienst zijn.

Belsele | Essen | Gierle | Hamme | Hoogstraten
| Kalmthout | Opglabbeek | Stekene | Westerlo
Polycaro
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makkelijk het overzicht bewaren. Het
spreekt voor zich dat we steeds de
meest actuele trends in dit aanbod
integreren. Dat vergt ook een grote
flexibiliteit: ondertussen is er nu al een
box die aangepast wordt om weer
helemaal mee te zijn met wat er nú leeft
op de markt. Nog een belangrijk detail:
alles wat de mensen hier zien, kan via
ons worden aangekocht. Het gaat dus
niet louter om tegels, maar ook over
het meubilair. We hebben afspraken
met de leveranciers die garanderen dat
we alles in de toonzaal meteen kunnen
vervangen.”
Doorgehakte knopen
Jef Huet: “Ook de ligging hier in Belsele:
centraal gelegen en vlak bij de E17, is
enorm gunstig. Al weten we dat klanten
om hun gedroomde tegel te kiezen
best wel bereid zijn een zeker afstand
te overbruggen, op voorwaarde dat ze
ook effectief met een gemaakte keuze
huiswaarts keren. Dat is exact waar we
hier op inzetten: we beantwoorden
alle mogelijke vragen waarmee klanten
zitten, hetzij door ze het zelf te laten
beleven en ervaren, hetzij door hen
deskundig en betrokken advies te geven.
Dit is dus niet langer een afhaalpunt met

een kleine showroom: alles draait hier
om het aantonen van de meerwaarde
van deze producten. Daarom krijgt BMB
bouwmaterialen in Belsele nu als eerste
de naam: BMB Tegels en Tuin.”
Veelzijdig aanbod vanuit zorg
voor de professional
Jef Huet: “We verwachten een gezonde
mix te mogen ontvangen van zowel
bouwpromotoren als projectleiders en
eindklanten. De veelzijdigheid van het
aanbod biedt dan ook voor elk wat wils:
van de meest exclusieve merken tot
uiterst budgetvriendelijke projectgerichte
tegels.
De markt evolueert steeds meer naar
een zo kort mogelijk traject tussen
producent en eindklant. Vele concullega’s
mikken daarom rechtstreeksop de
eindklanten en baseren hun prijszetting
op die intentie. Dit doen wij anders:
professionals die bij ons aankopen, zijn
verzekerd van een voordelige marge.
Het is één van onze troeven die we
inzetten in het streven naar duurzame
relaties en partnerschappen.”

"

Stefaan Luyckx: “Doordat we onderdeel
zijn van BMB Bouwmaterialen, hebben

we ook een erg gevarieerd netwerk
aan professionals die vaak al jarenlang
bij ons over de vloer komen. We zijn
als het ware een centrale spil tussen
alle partijen van het bouwproces. Dit
maakt dat we klanten en/of partners
vaak ook erg doeltreffend aan elkaar
kunnen matchen. We kunnen zelfs voor
hen selecteren op basis van locatie, stijl,
voorkeuren… Die rol als spilfiguur is
uiteraard een groot pluspunt. Een andere
troef is onze flexibiliteit. We beschikken
over 50 vrachtwagens, waardoor we
makkelijk oplossingen kunnen bieden,
ook wanneer er last minute nog iets
verandert, zoals hoeveelheden, locaties
of tijdstippen.”
Jef Huet: “Ook deel uitmaken van een
groot internationaal bedrijf impliceert
enkele wezenlijke voordelen. Zo kunnen
we vaak meesurfen op inkoopcontracten
die worden afgedwongen op Europese
schaal en doen we ook ons voordeel
met dit brede perspectief op trends en
nieuwe technologische ontwikkelingen.
Minstens 4x per jaar toetsen we af
met dit internationale netwerk. Dit
zijn allemaal voordelen die uiteraard
rechtstreeks afstralen op onze klanten.”

DE GROOTSTE MAATSTAF VOOR DE SELECTIE VAN PRODUCTEN
DIE WE LEVEREN, IS HUN NAUWSLUITENDE AFSTEMMING OP DE
VRAAG VAN DE MARKT
Jef Huet

"
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ARCHITECTUUR & DESIGN

CROMARBO

eARTh stories since 1937
Natuursteen is niet meer weg te denken uit het hedendaagse
interieur. Vooral de marmertrend is nauwelijks te stuiten. Het
Belgische familiebedrijf Cromarbo importeert sinds 1937 de
mooiste exemplaren vanuit alle uithoeken ter wereld.
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It’s all about passion

FOTO’S: CROMARBO / © F. RAEVENS

Bij Cromarbo draait alles om passie, van bij het prille
begin. We schrijven 1900: het jaar waarin Marie Bayot
en Armand Croonenberghs in het huwelijk treden.
Marie is de dochter en kleindochter van steengroeveexploitanten uit de streek van Samber en Maas.
Armand, nu een volwaardig familielid, sticht in 1937
een marmerzagerij te Rhisnes. In zijn atelier zijn de
imposante raamzagen dag en nacht actief. Ze verzagen
de ruwe blokken tot die hun meest wonderbaarlijke
patronen onthullen. De blokken komen rechtstreeks
via het spoor aan in het door Armand gebouwde
atelier. Dit vanuit alle hoeken van Europa, maar vooral
vanuit de Belgische steengroeven die toen gouden
tijden beleefden.
Mettertijd stopt de lokale ontginning. Door de sterk
veranderde geïnternationaliseerde markt ziet het
bedrijf zich verplicht zijn horizon te verruimen. 1995
is een scharnierjaar. Het jaar van de ontmoeting en
de fusie met Marcello Bollero die sinds eind jaren ‘20
in Italiaanse marmer handelt. Die fusie zal het huidige
DNA van Cromarbo definitief bepalen.
Vierde generatie
Met Bruno en Isabelle Croonenberghs staat vandaag
de vierde generatie aan het roer van Cromarbo.
Het bedrijf selecteert en importeert de mooiste
marmers, granieten, onyxen en kwartsieten. Hoewel
broer en zus zijn geboren en getogen zijn in dit
minerale universum, blijven ze zich nog dagelijks
verwonderen over het wonderbaarlijke lijnenspel dat
de siergesteenten in hun 3.000 m2 grote magazijn in
Rhisnes (Namen) ten toon spreiden.
Terwijl Bruno op zoek gaat naar ‘s werelds fraaiste
gesteenten, ontfermt Isabelle zich meer over de in
stand houding en verdere ontwikkeling van hun
samenwerking met architecten en opdrachtgevers.
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GET IT BETTER
T H E M O N O B LO C S AW B R E T O N ” G E N YA”
NOW AVAILABLE

(0) 475387300 (Mc. Christof Van Meewen) - E-mail: christof@vm-stonetec.be
Polycaro
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Marmer

Eeuwenoude geschiedenis, niet
te evenaren schoonheid
Geschiedenis, omdat dit onverwoestbare materiaal zich na meer dan
driehonderdduizend jaar gewonnen geeft
uit de diepste diepten van onze planeet.
Schoonheid, omdat marmer de mens blijft
fascineren. Sinds mensenheugenis - of op
zijn minst sinds de klassieke oudheid - is
marmer een onuitputtelijke inspiratiebron
voor beeldhouwers en architecten die
dankzij dit kostbare goed hun oeuvre
hebben kunnen vereeuwigen. Maar
marmer is ook een ruwe parel die zich niet
zomaar laat temmen. Van de ontginning
tot de vormgeving vergt marmer van de
mens de nodige nederigheid en knowhow.
Ecologisch correct
In al zijn kleuren- en motievenpracht
is marmer - en bij uitbreiding ook
natuursteen – ook nog eens eco-friendly.
Een niet te verwaarlozen aspect, nu het
milieudebat volop woedt. Natuursteen,
zoals marmer, is 100% natuurlijk, duurzaam
en recycleerbaar. Het ontginnen en
toepassen van marmer vereist weinig grijze
energie, daar waar materialen zoals beton,
composiet of keramiek beduidend minder
goed scoren op eco-vlak.

Klantgericht
In lijn met deze klantgerichtheid
organiseerde Cromarbo op 4 juni een
evenement waarbij architecten en
interieurarchitecten te midden van een
pracht aan natuursteenplaten konden
genieten van een weldadig buffet,
voorafgegaan door een bezoek aan de
nabijgelegen ondergrondse steengroeve
van ‘Belgisch Zwart’. Gekend onder
de naam Carrières de Marbre Noir
de Golzinne (Noir de Mazy), ontgint
Merbes-Sprimont ‘Le Noir Belge’.
Deze marmer van internationale faam
wordt ontgonnen uit een 12km lange
steenader die zich ondergronds een

weg baant tussen Mazy en Golzinnes.
Dat dit klantenevenement duidelijk werd
gesmaakt door de aanwezigen, was af te
leiden aan de vele “oh’s” en “ah’s” die
in de diepe krochten van deze gitzwarte
mijn weerklonken.
Teneinde alles in goede banen te leiden,
werden Bruno en Isabelle bijgestaan
door enkele van hun medewerkers: een
tienkoppig team dat elke dag opnieuw
het beste van zichzelf geeft. Hun
hoofdbetrachting is duidelijk: service
bieden op maat van de klant. Dat zijn
in eerste instantie marmerbewerkers die
op hun beurt de natuursteen verzagen,
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maar ook eindklanten die de natuursteen
ter plekke in het magazijn van Cromarbo
komen uitkiezen.
Kortom: Cromarbo mag je zonder
dralen omschrijven als een bedrijf op
mensenmaat waar luisterbereidheid en
persoonlijk advies overheersen.

CROMARBO
Rue des Chapelles 58
5080 Rhisnes (La Bruyère)
Tel. +32 81 56 60 13
www.mycromarbo.com
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PRODUCTNIEUWS

Dry Digital
System Rocersa

Geen imitatie maar creatie
van natuursteen
Dry Digital System maakt het mogelijk om een tegel te maken in diverse laagjes, met variaties
op het motief doorheen de hele tegel, dus in 3D. Een gamechanger voor de keramische
industrie, meent de firma. In elk geval is het een inspiratie voor al wie hoopt dat de toekomst
meer zal brengen dan eindeloos prijsvechten met nauwelijks van elkaar te onderscheiden
producten.

TEKST: KRISTOF DAMS – FOTO’S: ROCERSA
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DDS: HET WERK VAN MILJOENEN JAREN IN LUTTELE MINUTEN
Juan José Bolaños Campos

"

Eerder dit jaar, in februari, ontving Rocersa uit Villareal in het
hartland van de Spaanse keramiek Castellón, een Alfa de Oro
— een prijs jaarlijks uitgereikt op de Cevisama beurs in Valencia
voor "een innovatie die de hele waardeketen ten goede komt".
De firma kreeg die prijs voor een nieuwe technologie die het
zelf ontwikkelde: Dry Digital System ofte DDS.

te creëren. De dagen dat we alleen maar de buitenkant
decoreerden liggen hiermee definitief achter ons!" Rocersa is
een pionier in deze verbeterde vorm van 3D-printen. Met
DDS is de firma de enige in Spanje die dit voor mekaar krijgt,
en ook wereldwijd plaatst de firma zich in een superselect
kransje.

Keramiek 4.0

Weg uit de race to the bottom

Ontwikkeld vanaf 2016, berust DDS op het combineren van
twee technieken: digitale dry printing wordt gesynchroniseerd
met digitale wet printing. De grafische mogelijkheden van
beide machines versterken elkaar daarbij en dat geeft de
producten veel meer naturel en diepte. Het eindresultaat is
immers opgebouwd uit diverse lagen die elk hun eigen design
krijgen, dat lichtjes afwijkt van het beginpatroon. Je krijgt dus
(en dat is meteen het belangrijkste verschil met de klassieke
dubbellaagse technologie) een 3D-bedrukte tegel waar het
motief aan de binnenkant niet eenvoudig het motief aan
de buitenkant mechanisch herhaalt: zoals bij natuursteen
ontwikkelt de tekening zich doorheen de hele tegel.

Het werd ook wel weer eens tijd om het verschil te maken,
meende de Spaanse firma - een veertigplusser die wat betreft
innovatie een indrukwekkend palmares kan voorleggen (zie
kader) en die dan ook al toe is aan zijn zesde (!) Alfa d'Oro.
De markt begon immers wat deprimerend aan te voelen "met
weinig gedifferentieerde bedrijven en producten; een markt
verzadigd met producten van een laag technisch en esthetisch
niveau; een low cost oorlog in de context van globalisering."
Instappen in een race to the bottom: het zit gewoonweg niet
in het DNA van Rocersa. ”Dus zochten we producten met
hoge toegevoegde waarde, die ook meer duurzaam zouden
zijn en die de technologische capaciteit, al aanwezig in onze
fabriek, maximaal zouden benutten.”

Pionier
"Hiermee vervaardigen we een 100 procent driedimensionaal
product met digitaal ontwerp tot in het hart van de tegel”,
zo verklaarde marketingdirecteur Juan José Bolaños Campos.
"Dit systeem zal een revolutie teweegbrengen in de manier
waarop porseleinen tegels worden gefabriceerd. Het opent
de mogelijkheid om nieuwe toepassingen in onze sector

Einde van een “eeuwig” dilemma
Na twee jaar zoeken, testen en bijstellen was het zover: de
DDS-technologie stond op punt. Deze biedt vooral een
doorbraak in de projectmarkt. Wat een eeuwig dilemma leek,
is dat niet meer. “Tot nu toe hadden we in keramiek twee
opties. Of je koos een product omwille van het design, en dan
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PRODESO® HEAT SYSTEM

Een wereld van
warmte en welzijn
volgens natuur

Het systeem van elektrische vloerverwarming dat het
milieu respecteert en toelaat te besparen op elektriciteit.

Het alternatief, Made in Italy
De elektrische vloerverwarming PRODESO HEAT is een innovatief systeem om op snelle en zuinige wijze een warme en
aangename vloer te verkrijgen.
Een intelligente technologie en een verantwoordelijke keuze die
waarden zoals duurzaamheid en energiebesparing vooropstelt,
en de nieuwste tendensen in architectuur en domotica volgt.
Dit systeem kan geïnstalleerd worden op elk type basis dankzij
de ontkoppeling van het membraan. Dit maakt het mogelijk om
de temperatuur en de opstarttijd aan te passen
met een
GREEN POWER
thermostaat van de laatste generatie en zo het verbruik te
optimaliseren.
Consumo giornaliero xxx

GREEN POWER
Consumo giornaliero xxx

GREEN POWER
Avec une consommation
inférieure
à 1 € par jour
Consumo
giornaliero
xxxBienêtre et confort toujours au top

GREEN
POWER

GREEN
POWER

Consumo
giornaliero

Consumo
giornaliero

GET IT ON

ONTKOPPELING

BEHEER VAN DAMPEN

WATERDICHT

VERSPREIDING VAN DE
BELASTING

Corporate:
Progress

Sede / Head Quarter
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy
Tel. +39 0423 950398

MATTING

Uw expert in matten
Verimpex ontwikkelt en produceert kwaliteitsmatten
voor binnen en buiten die moeiteloos de strijd winnen
tegen vuil en vocht in woningen, winkels en kantoren.

Voor elk budget

Innovatie
Esthetiek

Bekijk ons uitgebreid gamma
op www.verimpex.eu of bel
ons voor een vrijblijvend gesprek.

iment
Ruim assort
ap
Vakmansch
it

Topkwalite
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VERIMPEX MATTING

CONTACT

T: +32 50 320 866 • verimpex@verimpex.eu
vizier.be

Oplossingen op maat,
voor elk project
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ontbrak het aan niveau qua mechanische prestaties. Of je koos
een hoogwaardig technisch product, maar dan moest je het
stellen met een standaarddesign. Als het ging om vloeren voor
intens gebruik kon je met een gerust hart alleen maar tegels
leggen in ongeglazuurd porselein, en die kwamen in slechts
een handvol kleuren, allemaal een beetje peper en zout. Met
de komst van DDS ben je niet langer verscheurd door die
keuze: of een aansprekend design, of sterke prestaties. Voor
het eerst in de wereld van de keramiek combineren we op
het hoogste niveau esthetiek en techniek, zonder ook maar
iets prijs te geven.”
Duurzame productie
Nog een sterk punt van de DDS-technologie: het gaat om
“droge” productie, zonder glazuur en met gebruik van slechts
de noodzakelijke hoeveelheid aarde, wat leidt tot een reductie
van de productiekosten. Bovendien, zo geeft Bolaños Campos
aan, maakt deze optimalisatie van de middelen van DDS ook
een duurzame productiemethode: “Alleen de materialen die
ook daadwerkelijk de tegel zullen vormen, worden ingezet
bij het productieproces. Er komt dus geen sediment vrij dat
vervolgens naar een speciale afvalverwerkingseenheid moet.
Dit is een aspect waaraan Rocersa al sinds vele jaren alle
mogelijke aandacht besteedt."
Nieuwe synergiën

van het product en de belangrijkste kenmerken te handhaven.
De ontwerpgegevens die digitaal worden opgeslagen in een
speciaal voor dit doel ontwikkelde Pattern Managementsoftware worden telkens vergeleken met deze referentie, wat
het mogelijk maakt om eventuele afwijkingen in de productie
op te sporen en te corrigeren.
Revolutie of evolutie?
DDS is zeker een revolutie maar tegelijkertijd toch ook een
terugkeer naar vroeger, naar de "pure chemie" van oudere
keramische technieken. Het gaat niet langer om het printen
van de buitenkant. En het kan ook een nieuw tijdperk van
creativiteit inaugureren. “Tot besluit kunnen we zeggen dat
tot DDS de keramische industrie heel erg hard zijn best heeft
gedaan om andere materialen te imiteren: hout, steen, marmer,
cement... Vandaag, met Dry Digital System technologie, kunnen
we een totaal nieuw natuurlijk product creëren, dat een stap
verder gaat, en 100 procent hun eigen identiteit hebben."
Ook dat is op zich weer een ecologische kwestie: “Wij willen
maximaal materialen reproduceren die vandaag de dag te lijden
hebben onder overexploitatie. Daarom net willen we ook dat
het eindresultaat identiek is aan wat er uit de groeven komt.
Met DDS is dit mogelijk. We kunnen nu keramische producten
produceren met natuurlijke afwerkingen. Zo simuleren we het
werk van miljoenen jaren in enkele minuten!"

DDS is een gamechanger voor de hele industrie, aldus nog
de marketingdirecteur. Er is een voor en een na. "Het Dry
Digital System vraagt om synergiën met bedrijven uit andere
sectoren zoals bijvoorbeeld fabrikanten die nieuwe machines
zullen moeten ontwikkelen. Of neem nu onze samenwerking
met Digit-S, ook uit Castellón, die een nieuwe software
ontwikkelden die de machines toestond om met elkaar te
communiceren.” Deze software, genaamd Patrón Digital
Cerámico, maakt het mogelijk om een eenduidige referentie

Rocersa: 42 jaar van innovaties
Vandaag, en dat sinds 42 jaar, plaatst Rocersa zich in
de spits van de keramische sector. Met zijn export naar
meer dan honderd landen is de firma een leider, niet
alleen op het Iberisch schiereiland, maar wereldwijd.
• 1977: Rocersa begint eraan in Vila-Real
(Castellón). Meteen is het bedrijf innovatief, met
de productie van grootformaat keramische tegels.
• 1989: Rocersa is het eerste bedrijf dat werkt met
warmtekrachtkoppeling en warmteterugwinning,
zaken die later een prominente plaats zullen
opeisen in de hele sector.
• 1998: Rocersa verwerft een productie-eenheid
in Alcora, en beslist om daar het nieuwe
zenuwcentrum van het bedrijf te vestigen, dit tot
heden
• 2014: Rocersa begint met de productie van
Porcelánico van 20 mm. Het is het eerste bedrijf
wereldwijd om in zetten op dit type product.
• 2016-2019: Rocersa ontwikkelt DDS.
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MACHINES - GEREEDSCHAP

Bescherming op de
werkvloer - deel I
Arbeidsveiligheid: er wordt binnen deze sector helaas nog veelvuldig tegen gezondigd.
Teneinde de aandacht te vestigen op het belang van preventieve maatregelen
en beschermende hulpmiddelen op de werkvloer, brengt Polycaro graag enkele
aandachtspunten in kaart. We overlopen hierbij de vakman letterlijk van kop tot teen en
focussen in dit eerste hoofdstuk op adem-, oog-, gehoor- en hoofdbescherming.

“Zelfstandige tegelzetters dragen amper
persoonlijke beschermingsmiddelen”, zegt
Peter Goegebeur, woordvoerder van
Fecamo en oprichter van de Belgische
Innovatieve Tegel Academie BITA. “Ik
schat dat 2/3e er geen of te weinig
aandacht aan besteedt. Als tegelzetter
stel je je nochtans bloot aan heel wat
risico’s zoals bv. oog- en gehoorschade.
Keramische tegels gedragen zich net
zoals glas wanneer je ze bewerkt.
Springt er een stukje weg tijdens het
schijven en krijg je het in je oog doordat
je geen veiligheidsbril draagt, dan kan dat
nonchalante gedrag je jouw zicht kosten.
Bewerk je een tegel binnen in een
gebouw, dan geeft dat extra echo. Te
weinig tegelzetters dragen aangepaste
gehoorbescherming en klagen heel
vaak over oorsuizen. Dergelijke schade
is onomkeerbaar. Een zeer spijtige zaak
want je kan het nochtans vermijden. In de
opleidingen die wij geven, benadrukken
we steeds ten stelligste het belang van
goede beschermingsmiddelen.”
Ook Paul Depreter, voorzitter van
de Confederatie Bouw, roept op
tot meer aandacht voor veiligheid
in bouwopleidingen en zou
arbeidsveiligheid als een verplicht
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MATERIALEN DIE EEN RUIMTE TRANSFORMEREN
Twee decoratieve systemen voor doorlopende harsoppervlakken voor vloeren
en wanden in residentiële- en commerciële ruimtes.
Vier afwerkingen: gespateld, wolkig, clair-obscur en metallic.
Gepersonaliseerd: verkrijgbaar in alle NCS- en RAL-kleuren.
Eenvoudige en functionele applicatiecycli om tijd en geld te besparen
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vak willen zien. “We moeten onze mentaliteit en gedrag
veranderen en samen het aantal arbeidsongevallen in de bouw
drastisch verlagen”, klinkt het. Via de campagne Safety My
Priority (safetymypriority.be) tracht Confederatie Bouw alvast
een bewustwording te creëren onder de bouwprofessionals.
Risicopreventie en veiligheid moet het onaanvaardbaar
hoog aantal arbeidsongevallen in de Belgische bouwsector
fors terugschroeven. Onaanvaardbaar? Jawel. “De Belgische
bouwsector telt jaarlijks 14.600 arbeidsongevallen, waarvan 56
ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Er valt helaas
ook één dodelijk slachtoffer per maand.”
Prevent, adviesorgaan over veiligheid, gezondheid en welzijn
van het werk, heeft het dan weer over 23 jaarlijkse slachtoffers
met dodelijke afloop in de Belgische bouwsector, waarbij
bouwprofessionals meer dan gemiddeld worden blootgesteld
aan biologische, chemische en ergonomische riscofactoren.
Wat zegt de wet?
Voor de bouwsector bestaan er specifieke voorschriften. Zo
is er het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele werkplaatsen waarin voornamelijk wordt gesteld
dat al van bij het ontwerp van een bouwwerk moet rekening
gehouden worden met veiligheid en gezondheid op de werf.
Hier worden voornamelijk de taken van de coördinatorenontwerp en –verwezenlijking toegelicht (Codex, titel III,
hoofdstuk V).
“Toch is er in ons land veel te weinig controle op de (vooral
kleinere) werven, waardoor zelfstandige aannemers veiligheid
en gezondheid maar al te vaak met de voeten treden”, zegt
Goegebeur. “We zouden best een voorbeeld kunnen nemen
aan landen zoals Nederland, Frankrijk of Duitsland. Daar is

men een heel pak strenger dan in België en heerst er veel
meer controle op de werven met fikse boetes tot gevolg.”
Tijd voor een aantal concrete tips dus, waarbij het van
belang is te weten dat veilig en gezond werken een gedeelde
verantwoordelijkheid is van de zaakvoerder én de arbeider.
Zowel bij grote ondernemingen als bij zelfstandige aannemers
zou dit bovenaan de prioriteitenlijst moeten prijken, waarbij
bouwpartners elkaar aansporen in het hanteren van een goede
veiligheidsethiek. Immers, hoe sterker de gezondheid, hoe
sterker het bedrijf.
Een goede veiligheidsethiek, wat is dat dan?
Tegelzetters, steenbewerkers, interieurbouwers, … ook al
varieert de inhoud van hun stiel, toch zijn er een groot aantal
gelijkenissen. Het optillen van zware gewichten, het bewerken
van steenachtige materialen, het mengen van chemische
stoffen,… om er maar enkele te benoemen. Bij het plaatsen
van gevelbekleding of het tillen van platen, komen we in het
rijtje te staan van werken op hoogte of het risico op vallende
voorwerpen.
Genoeg stof tot nadenken dus. En dat mag je best
letterlijk nemen. Want stof is in dit vakgebied de nummer
één te duchten tegenstander. We hebben het over gewoon
stof, kwartsstof of vluchtige stoffen. Het komt vrij bij het
verwijderen van oude tegellagen, bij het voorbehandelen van
de ondergrond, bij het legen en mengen van zakken lijm of
mortel en uiteraard bij het droog doorslijpen of zagen van
kwartshoudende tegels. Tijdens deze en andere activiteiten
zoals zagen, frezen van sleuven en vlakken, schuren, slijpen,
boren en vegen, kan de grenswaarde van fijnstof en kwartsstof
overschreden worden.
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DE BELGISCHE BOUWSECTOR TELT JAARLIJKS 14.600
ARBEIDSONGEVALLEN, WAARVAN 56 ONGEVALLEN MET
ARBEIDSONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG. ER VALT HELAAS OOK
ÉÉN DODELIJK SLACHTOFFER PER MAAND..
Paul Depreter, voorzitter Confederatie Bouw

"
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ worden
persoonlijke beschermingsmiddelen pas als laatste in het rijtje
opgesomd, na het nemen van de eerste noodzakelijke
maatregelen. Dit kunnen o.a. zijn:
• Tegels snijden of knippen i.p.v. te slijpen
• Gereedschap (zoals zaagmachines, slijpschijven en
breekhamers) voorzien van watertoevoer en
stofafzuiging waarbij de afzuiging goed aansluit op het
werkvlak
• Een goede industriële stofzuiger (met HEPAfilter) op de bouwwerf gebruiken voor het opzuigen
van stof i.p.v. opvegen
• Voldoende ventilatie op de werkplaats voorzien
• Gebruik van een mengkuip op wielen zodat je lijm in
een andere, geventileerde ruimte kan aanmaken
• Kwarts(meel) als toeslagstof in lijm of mortel vermijden
• Werken met een zo laag mogelijk toerental: er
komt minder stof vrij en de afzuiging is effectiever
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Kwartsstof: stof tot nadenken
“Kwartsstof is onzichtbaar voor het oog”, weet Christian
Depue, verantwoordelijke welzijnsexpertise en sectorale
certificering bij Constructiv, een dienstverlenende organisatie
van en voor de bouwsector.
“Het zeer fijne stof wordt bij onvoldoende bescherming
ingeademd en kan het longweefsel beschadigen, zelfs als men er
niet meer aan wordt blootgesteld. Een langdurige blootstelling
aan kwartsstof kan ernstige gezondheidsproblemen
veroorzaken, zoals silicose of stoflong. Dit kenmerkt zich door
kortademigheid en een gevoel van benauwdheid, hoesten en
pijn op de borst. Silicose is moeilijk op te sporen, want de
symptomen en klachten manifesteren zich meestal pas na 30
jaar.”
Nochtans krijgt in de bouwsector bijna iedereen te maken met
kwartsstof doordat het vrijkomt bij het bewerken van zowat
alle steenachtige materialen.
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ALLE TYPES CNC MACHINES =
meer dan 20 jaar innoverend !

Uniforme eenvoudige bediening met eigen CEI software
Stabiele zware constructie
Diverse klanten kochten reeds een tweede of zelfs 5 Cei machines, niet zomaar !
Maatwerk in arduin, graniet, dekton, keramiek, composiet / Maximale toepassing roestvrij staal
Basisbereik 4.000 mm x as en 800 mm z as / Standaard camera, diktemeting materiaal en tool zaagcontrole / Vacuumsysteem separaat op de op en neer + nesten / Inlezen van mallen met sensor
Rubber op het tafelvlak / Toolwisselen voor boren, frezen iso 40 of 50 / Flexcut parametrisch zeer
handig te bedienen / Automatisch wisselen van de zaagkop / Alle profielen hol en bol, zagen, frezen, scheren / Naar keuze met joystickbediening en touchscreen 17” / Vaste tafel of hydraulische
kiptafel met optie diepere tafel om stukken te verleggen / Kan later ook uitgebreid worden met bandtafel, gereedschapswisselaar enz.

machines montage training & service ...
5 axis cutting line full option : camera nesting optimalisation drilling
Projectburo PB bvba

info@projectburo.be

00 32 - 3 663 67 28
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Heb je alle maatregelen getroffen om het vrijkomen van stof en
andere risicofactoren tot een minimum te herleiden? Dan ben
je klaar voor de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een overzicht:

2

1
Gehoorbescherming
Oordoppen op maat + kleppen

Ademsbescherming
Stofmasker FFP3 met filtertype P3
Kleine stofdeeltjes zoals kwartsstof kunnen de slijmvliezen
prikkelen en via inademing in het longweefsel terecht komen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen die het indringen van
kleine stofdeeltjes beperken, zijn hier een absolute must.
We spreken over een goede adembescherming die het liefst
ook is voorzien van een uitademventiel. Concreet beveelt
Constructiv een kwartsmasker FFP3 met filtertype P3 aan om
je te beschermen tegen fijne stofdeeltjes en kwartsstof.
“P3-filters zijn stoffilters die worden gebruikt als fijnfilter voor
giftige stoffen en houden 99,8% van het stof tegen. De mate van
bescherming wordt aangegeven met een beschermingsfactor
waarbij FFP3 staat voor de hoogste beschermingsfactor 30”,
zegt Christian Depue van Constructiv. “Het is belangrijk om
het stofmasker goed te gebruiken. Controleer steeds of de
rubberen rand goed om je gezicht sluit. Zeker wie een baard
heeft, moet goed kijken of er geen lekken zijn. Controleer
regelmatig of de filter niet beschadigd is, of de vervaldatum niet
overschreden is en bewaar de filters stofvrij.”
Belangrijk is dat niet alleen de persoon die de zaag- of
slijpwerkzaamheden uitvoert een stofmasker draagt. Iedereen
die zich in de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden
bevindt moet er één dragen. En voor wie rubber niet
verdraagt, bestaan er ook stofmaskers waarvan de rand uit
kunststof werd vervaardigd.

Gehoorschade is een zeer ernstige beroepsziekte.
Vanaf 80 decibel (dB) is er sprake van schadelijke geluidsniveaus.
Bij een dagelijkse blootstelling van 80 Db moet een werkgever
gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Bij 85 dB
en meer moeten de werknemers de gehoorbescherming ook
daadwerkelijk dragen. De maximum blootstellingsgrens voor
werknemers is 87 dB en die mag niet worden overschreden.
Maar uit metingen van het federaal agentschap voor
beroepsrisico's, afgekort Fedris, blijkt dat een slijpschijf voor
natuursteenbewerkers al makkelijk 93 dB haalt.
Werknemers moeten voldoende informatie en
beschermingsmaatregelen krijgen van hun werkgever over de
risico’s van blootstelling aan lawaai. Op lawaaierige machines
dient een pictogram met ‘gehoorbescherming verplicht’ te
worden aangebracht. Fedris beveelt aan om de fabrikanten
van gehoorbescherming
ter plaatse aan de
machines geluidsmetingen
te laten uitvoeren en hun
gehoorbescherming daar
op af te stemmen. Maar
ook Fedris zelf voert
gratis geluidsmetingen uit.
Vervolgens wordt een
rapport opgemaakt met
daarin de maatregelen om de situatie te verbeteren.
“Indien je je niet beschermt, treedt er al na 7 minuten
onherroepelijke beschadiging op. Wij raden steeds een
dubbele gehoorbescherming aan: naast gehoorbescherming
op maat, kan je er nog eens kleppen overheen plaatsen. Want
de trillingen kunnen vanaf 100 decibel ook via de botstructuur
rondom je oren binnendringen.”
Het dragen van geschikte gehoorbescherming hangt echter
ook af van de klimaatomstandigheden, de aard van de
werkzaamheden, de hoeveelheid vrije ruimte op de werkplek,
enz. Daarom wordt aangeraden om de werknemer mee
te laten beslissen over de keuze van gehoorbeschermers
omdat dit de bereidheid vergroot om deze middelen ook
daadwerkelijk te gaan dragen.
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Concreet heb je 3 soorten gehoorbeschermers met elk een
aparte demping:
1. Pluggen: demping 10 – 15 dB
2. Gehoorkappen: demping 15 – 30 dB
3. Otoplastieken: demping 15 – 25 dB
Oog- en gelaatsbescherming
Glazen veiligheidsbril

Je kiest volgens Constructiv het best voor op maat gemaakte
gehoorbescherming. Dit heeft als voordeel dat je voor een
maximaal draagcomfort en maximale bescherming kiest.
“De gehoorbescherming moet vooral de dominante
en hoge frequenties van het machinelawaai elimineren,
namelijk vanaf 3500 tot 5000 hertz”, zegt Christian Depue
van Constructiv. “Het is belangrijk dat de fabrikanten het
frequentiegebied van hun werkmachines aan de werkgever
melden. De werkgever moet deze specificaties vervolgens aan
fabrikanten van gehoorbescherming bezorgen. Zo kan er een
gehoorbescherming op maat ontwikkeld worden.”
Op maat gemaakte oordoppen, de zogenaamde otoplastieken,
worden voorzien van een vaste filter in een bepaalde
dempingswaarde. Voor activiteiten in de bouw en zware
industrie wordt een dempingswaarde SNR 26dB aangeraden.

Extra tip

Niet enkel de persoon die zaag- of
slijpwerkzaamheden uitvoert dient
gehoorbescherming te dragen. Iedereen
die zich vlakbij de lawaaibron bevindt, is
hiermee gebaat.

Natuursteenbewerkers, tegelzetters of interieurbouwers
dienen te allen tijde een veiligheidsbril te dragen om de ogen te
beschermen tegen irriterende stoffen of wegspringende stukjes
steenachtige materialen. Bij verspanende werkzaamheden
is een veiligheidsbril met zijklepjes verplicht en bij
slijpwerkzaamheden moet een bril de ogen geheel afschermen.
Dit kan met een ruimzicht/overzetbril of een gelaatscherm.
Ruimzichtbrillen bieden afdoende bescherming tegen
opspattende vloeistoffen en fijn stof, en kan over een gewone
bril worden gedragen. Het gelaatscherm is een opklapbaar
scherm van doorzichtig kunststof. Bij werkzaamheden boven
het hoofd en slijpwerkzaamheden in besloten ruimten, bieden
gelaatschermen voldoende bescherming.
Enkele tips: kijk of er voldoende ventilatieopeningen aanwezig
zijn in de bril om het probleem van aandampen te vermijden.
Bovendien kies je het best voor een veiligheidsbril uit krasvrij
gehard glas. Dat materiaal is 6 tot 7 maal zo sterk als gewoon
glas. Als een bril met geharde glazen breekt, versplintert dit op
dezelfde manier als een autoruit. Fedris adviseert om zeker
bij het gebruik van slijp- en zaagmachines een glazen bril te
gebruiken omdat die minder stof aantrekt.
“Zo blijft de zichtbaarheid gewaarborgd”, zegt Joeri Luts van
de afdeling Risicobepaling van Fedris.
“Een plastieken bril is minder aan te raden. Die brillen
wekken statische elektriciteit op en trekken stof aan dat
erop blijft plakken. Voor andere werkposten waar er minder
stofontwikkeling is, is een kunststofbril wel voldoende. Al
wordt dit best altijd werkpost per werkpost bekeken.”
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Hoofdbescherming
Veiligheidshelm EN 397
Het hoofd is zowat het meest vitale deel van ons lichaam
en de gevolgen van verwondingen zijn niet te onderschatten.
Dragen van gepaste hoofdbescherming is dan ook een must,
zeker voor wie op hoogte werkt, of wie te maken kan krijgen
met vallende voorwerpen. We denken aan tegelzetters die
gevels bekleden of die grootformaat tegels via een lift moeten
omhoog tillen omdat de werf zich op een verdieping bevindt.
Maar ook aan iedereen die in een magazijn grote
natuursteenachtige platen tilt en verplaatst, die harde
materialen bewerkt waarbij brokstukken kunnen wegslingeren,
enz.
Wil je het hoofd koel houden, dan dien je het te beschermen
tegen mechanische, thermische en elektrische gevaren. Een
degelijke veiligheidshelm is in dit geval vereist. Veiligheidshelmen
bestaan in diverse afwerkingen. Zo zijn er bijvoorbeeld helmen
met extra isolatie, helmen met kinbescherming voor wie werkt
op hoogte, veiligheidshelmen met geïntegreerde veiligheidsbril
voor zij die niet altijd een veiligheidsbril dienen te gebruiken,
enz.

Tot slot
Veiligheid op de werkvloer start bij een mentaliteitsverandering.
En daar kan iedereen zijn steentje toe bijdragen. Wij geven jou
graag nog deze drie adviezen mee:

Constructiv raadt een klimhelm aan die voldoet aan de
norm EN 397. Deze veiligheidshelmen zijn primair bedoeld
om bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen die
op de top van de helm terecht komen, en garanderen een
bescherming tegen schokken. Een helm die voldoet aan de
norm EN 397 moet op de helmschaal informatie vermelden
over de materiaalsoort, de productiedatum (kwartaal/jaar), de
omtrek in cm, de norm, de fabrikant en de modelbenaming.
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1. Aanvaard enkel een veilige werplek en werkzaamheden
die u kan en mag uitvoeren.
2. Spreek je collega’s aan bij onveilige situaties en aanvaard
dat collega’s jou op onveilige situaties wijzen.
3. Je bent niet enkel verantwoordelijk voor je eigen veiligheid,
maar ook voor die van iemand anders. Werk dus veilig,
of werk niet.
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ONDERHOUD

Onderhoudsadviezen bij
natuursteen & keramiek
Pro-tip n°1: natuursteen in de badkamer
Natuursteen is uiterst geschikt voor een mooie afwerking van een badkamer, douche of
andere sanitaire ruimte. De vele soorten en diverse maatwerktoepassingen maken talloze
afwerkingen mogelijk. Uiteraard dient men rekening te houden bij de keuze van natuursteen
met factoren zoals waterhardheid, de weerstand tegen chemicaliën en in sommige gevallen de
omgevingstemperatuur. Voor elke natuursteen en dito afwerking zijn er geschikte producten
die de steen beschermen, de frisse uitstraling bewaren en ook het steenmateriaal hygiënisch
schoon houden. Bent u verkoper, verwerker of architect? Dan geven wij u hieronder enkele
nuttige tips mee om natuursteen perfect te onderhouden.

1. Bescherm het steenoppervlak
Natuursteen heeft altijd een zekere
porositeit die erg kan verschillen van
soort tot soort. Dit betekent dat
vloeistoffen en vervuilingen kunnen
indringen in het steenoppervlak en bij
langdurig contact dieper in de steenmassa
kunnen indringen. Door de natuursteen
te behandelen vooraleer in gebruik
te nemen wordt het steenoppervlak
jarenlang goed beschermd tegen vocht
en vervuiling. Tevens behoudt de steen
dan ook zijn nieuwe, frisse uitstraling.
De behandeling bestaat uit een
impregnering: hierbij wordt een product
ruim verdeeld over het steenoppervlak
zodat het over het ganse oppervlak
goed kan indringen. Na een korte
inwerktijd verwijdert men dan
zorgvuldig het overtollige product van
het oppervlak, zodat er geen resten op
het oppervlak kunnen opdrogen. Het
product dat in de steen is gedrongen,
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zal in de poriën van het oppervlak een
flinterdunne, duurzame film vormen die
zowel het indringen van water, olie en
vuil verhinderen, alsook vlekken van
siliconen, verf en kalk.

Volgende Pro-tip in
Polycaro n° 67: reinigen en
beschermen van terrassen

Het impregneermiddel wordt ruim ingezet voor een
optimale verzadiging van de capillairen
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De impregnering veroorzaakt geen ‘laag’ op het oppervlak en
zorgt dus ook niet voor een glans. De impregnering wordt
altijd toegepast na de plaatsing omdat de natuursteen dan nog
zuiver en vlekvrij is. Een vochtig of vettig oppervlak kan men
niet impregneren omdat de poriën dan gevuld zijn met vocht
of vuil. Bij intensief gebruik (bv. in de douche) dient men de
behandeling periodiek, bv jaarlijks, te herhalen.
Er bestaan
verschillende types
impregneermiddelen.
Vraag steeds raad aan
uw leverancier van
onderhoudsproducten
welk product het
best past bij de
gekozen steensoort.
Bij maatwerk worden
de elementen vaak reeds vooraf behandeld door de
steenbewerker en is een nabehandeling niet meer nodig.

De impregnering
verhindert het
indringen, terwijl
de natuursteen
blijft ademen,
zodat restvocht
kan verdampen

De meeste reinigingsproducten die dienen om kalk te
verwijderen (bv. ontkalkers) bevatten zuren en zijn dus niet
geschikt voor zuurgevoelige natuursteen zoals marmer en
hardsteen. Gespecialiseerde merken bieden geschikte zuurvrije
reinigers aan die op alle natuursteen en kunststeen gebruikt
kunnen worden. De voorafgaande impregnering van poreuze
steen en tegels verhindert verregaand het hechten van de kalk
omdat het water van het oppervlak parelt vooraleer het kan
opdrogen.

2. Kalk eenvoudig verwijderen
Leidingwater bevat kalk en kan naargelang de regio vrij ‘hard’
zijn. Kalkafzetting komt dan ook zeer vaak voor in sanitaire
ruimtes zoals badkamers, douches en toiletten. Deze vervuiling
blijkt soms hardnekkig en kan niet verwijderd worden met enkel
water of een detergent. Vaak is kalkwaas bijna onzichtbaar
en wordt dit pas opgemerkt wanneer er zich vlekken in
aftekenen, net zoals bij cementsluier op vloeren. Het langdurig
inwerken van kalk kan zelfs het oppervlak aantasten, zoals bij
composieten met pigment in het bindmiddel.

Een doeltreffend reinigingsmiddel in een douche is een
wisser: door na gebruik van de douche de wanden, het glas
en de vloertegels snel te wissen, voorkomt men verregaand
kalkaanslag en wordt regelmatig reinigen overbodig.
3. Gladde oppervlakken behandelen
Tegels in natuursteen of keramiek met een gepolijste of andere
glimmende afwerking kunnen soms erg glad worden wanneer
ze nat zijn, bv. bij inloopdouches. In dergelijk geval kan de
vloer vooraf of zelfs na gebruik stroever worden met een
antislip middel. Hierbij worden de tegels behandeld zonder
het uitzicht te veranderen. Hierdoor behoudt de tegel zijn
uitstraling en blijft het vloerdeel gemakkelijk te onderhouden.
De behandeling is éénmalig en blijvend. Deze applicatie is
tevens geschikt voor inkomhallen en balkons.

Gladde douchevloeren kunnen
snel blijvend antislip gemaakt
worden

Een ongeschikte reiniger zal kalksteen aantasten.
Dit kan mechanisch hersteld worden
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Marmeren aanrechtblad?
Vijf voordelen op een rij!

BRON: WWW.USENATURALSTONE.ORG

Wie is er niet verknocht aan het prachtige uiterlijk van echte marmer? Toch hebben veel
mensen twijfels omwille van de mogelijke zorg en het onderhoud die gepaard gaat met
een marmeren keukenblad. Begrijpelijk, maar daarom niet terecht. Voor zij die keuzestress
hebben, geven we vijf krachtige argumenten mee waarom een aanrechtblad in echte marmer
een verbluffend goed idee is.

Vergeleken met andere natuursteen zoals graniet en kwartsiet,
is marmer een relatief zacht gesteente. Hierdoor is marmer
gevoeliger voor zuurvlekken waardoor het oppervlak kan
aangetast worden wanneer een gemorst product niet
onmiddellijk wordt verwijderd.
Marmer ontwikkelt bovendien een natuurlijk patina en
verandert onder invloed van oxidatie van kleur doorheen de
tijd. Dit vormen de belangrijkste redenen waarom fabrikanten
van keramisch materiaal graag uitpakken met kwaliteitsvolle
marmerimitaties in keramiek die “net echt” zijn en bovendien
onderhoudsarm.
Toch is er voor de liefhebbers geen enkel alternatief goed
genoeg en is marmer ontegensprekelijk ‘the real thing’.
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Een keukenblad in marmer is een goed idee en wel om deze
vijf redenen:

1

Geïmpregneerde marmer is
vlekken te slim af

De grootste zorg die klanten hebben bij het kiezen voor
marmer als keukenwerkblad, is de mogelijkheid op vlekvorming.
Hoewel marmer gevoeliger kan zijn voor vlekken van zure
voedingsmiddelen en dranken (zoals rode wijn, citroen of
tomatensaus) kan men goede voorzorgsmaatregelen nemen.
Zo zal het impregneren van het steenoppervlak met een
vlekwerende sealer (vlekkenstop) de poriën net onder het
oppervlak van de steen vullen waardoor de absorptie van
vloeistoffen wordt vertraagd. Hierdoor is er meer tijd om
gemorste vloeistoffen tijdig te verwijderen en hebben zuren
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tips & tricks

veel minder kans om doffe plekken na te laten. Impregnering
zal zuuraantasting niet voorkomen maar wel vertragen, en
beschermt de natuursteen tegen olie- en andere vlekken.
Bovendien ontwikkelt marmer na verloop van tijd ook een
mooi patina waardoor het na enige tijd automatisch minder
gevoelig wordt aan zuur- en vlekvorming.

5

Natuursteen verhoogt de waarde van uw huis

Werkbladen in natuursteen verhogen de waarde van
je huis en spreken potentiële kopers aan. Natuursteen is niet
enkel esthetisch mooi maar laat bovendien zien dat je hebt
geïnvesteerd in kwaliteit en zorg voor je huis.

Uw leverancier van onderhoudsproducten voorziet u van
gepast advies en van het juiste product dat marmer beschermt
tegen vlekken zonder het uiterlijk van de steen te veranderen.
Hij zal u tevens kunnen vertellen of dit product levenslange
bescherming biedt of dat men de behandeling van de steen
periodiek dient te herhalen voor een blijvend mooi resultaat.

2

Verzoete marmer is net zo mooi als
gepolijste marmer maar laat zuurvlekken
minder opvallen

Verzoete marmer heeft door zijn satijnen afwerking een meer
mat-glanzende look daar waar gepolijste marmer meer een
spiegeleffect creëert. Dit maakt dat een schijfje citroen dat te
lang op het marmeroppervlak is blijven liggen, minder snel zal
opvallen op een marmer in verzoete afwerking dan in gepolijste
afwerking. De zacht satijnen afwerking oogt bovendien vaak
moderner dan de glanzende variant en is daardoor bij velen
favoriet.

3

Elke plaat is uniek

Sommigen kiezen voor liever voor kwartswerkbladen die
eruit zien als marmer, in de overtuiging dat ze gemakkelijker te
onderhouden zullen zijn. Hoewel een samengesteld materiaal
mogelijk minder onderhoud behoeft dan marmer, heeft het
nooit dezelfde diepte, de unieke patronen of het uitgebreid
kleurenpalet van echte marmer.
Bovendien biedt echte natuursteen de mogelijkheid om je
eigen, 100% unieke plaat uit te kiezen, waardoor geen enkele
andere keuken zal zijn zoals die van u.

4

Marmer is van nature hittebestendig

Marmer kan van nature tegen heel hoge temperaturen en
is bovendien meer hittebestendig dan vergelijkbare materialen
zoals bijvoorbeeld aanrechtbladen uit harsgebonden kwarts.
Deze eigenschap maakt marmer een nog betere keuze voor
plaatsen die omringd worden door een open haard, ovens of
kookvuren zoals bijvoorbeeld kookeilanden.
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Extra tip
Nog niet helemaal overtuigd? Vraag dan een staal aan
je natuursteen- of keukenleverancier in de door jou
gewenste kleur, en onderwerp het aan enkele proeven.
Giet er wat limonade op, laat een koffiering achter,
laat een plakje tomaat vallen,… Stel je (liefst
geïmpregneerde) monster op de proef om te zien hoe
het reageert. Beter nog, probeer een staal van zowel
gepolijst als van verzoet marmer om het verschil in
prestaties te zien.
Natuursteen kies je steeds in functie van de omgeving of
je woonruimte, van je levensstijl en van je persoonlijke
smaak of stijl. Een goede natuursteenleverancier kent
elke steensoort door en door en zal steeds de juiste
steen adviseren in functie van de betreffende context.
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Het dubbelleven
van terrazzo

TEKST:
LIES PAELINCK
FOTO’S:
CONCREET GRANITO
STONE (© VALERIE CLARYSSE)
LIES PAELINCK

van ambachtelijke gietvloer
tot industrieel geperste tegel
‘Pavimento alla veneziana’, terrazzo, granito of marmercomposiet: er zijn doorheen de
geschiedenis vele namen gekleefd op dit van oorsprong Italiaanse vloermodel. Verkrijgbaar
in zowel prachtige gietvloeren als in tegels en platen van diverse formaten en diktes, siert
deze eigenwijze trendsetter vloeren, trappen, keukenwerkbladen en wanden. Voor een
blik achter het dubbelleven van deze eyecatcher trok Polycaro op pad, en kwam terug
met… een dubbelinterview. Welkom in het alter ego van terrazzo!
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BINNENKIJKEN BIJ DE
GIETVLOERMEESTER
Gezeten op een sympathiek
terrazzobankje, verankerd aan de gevel
van een charmante oude rijwoning
in hartje Gent, ontmoet ik Jeroen
D’hondt. Hij loodst me binnen in de
kleine voorplaats die dienst doet als
terrazzotoonzaaltje van zijn vroegere
bedrijfspartner en terrazzokunstenaar,
Lieven Goetinck. De kleine ruimte ligt
bezaaid met staaltjes terrazzo, glazen
potjes gevuld met kleurige steentjes,
vreemde vormen, bollen, vazen en
voeten van stalampen in terrazzo,
stoffige boeken getiteld ‘Pavimenti
a Venezia’, het geheel opgefleurd
met hier en daar een vergeten plant.
“Welkom in het kunstenaarshol van de
terrazzomeester”, lijkt deze ruimte me
warm toe te fluisteren. Eén en al oor
voor wat komen gaat, luister ik naar hoe
Jeroen een boeiend verhaal op gang
trekt.
“Het is eerder toevallig dat ik in de
wereld van terrazzo ben terecht
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gekomen. Ik studeerde sociologie en
zocht een bijverdienste. Ik kluste bij in
een terrazzobedrijfje dat nu niet meer
bestaat; Lupo Terrazzo. Daar heb ik
de stiel geleerd. Wolf, de zaakvoerder
destijds, was een heel speciale man. Hij
had een bijzonder exclusief cliënteel
en een zeer goede smaak. Ik reisde
met hem naar Zweden, Londen,
Berlijn, Madrid en Cannes om daar
keukenwerkbladen, sanitair en vloeren
in terrazzo te maken voor kunstgalerijen,
hotels of vermogende privéklanten. Als
ik daar vandaag op terugdenk, leerde
ik in dat bedrijfje hoe het moest, maar
vooral ook hoe het niet moest. De
dingen werden immers vaak op een
onprofessionele manier aangepakt. Ik
dacht toen bij mezelf: dit kan ik beter.”
Jeroen vervolmaakte zijn opgedane kennis
met een terrazzo-opleiding bij NOA, de
Nederlandse Ondernemersvereniging
voor Afbouwbedrijven, waar hij onder
het toeziend oog van de echte Italiaanse
terrazzomeesters de geheimen van het

vak leerde kennen. Het gevolg was
logisch: in 2009 startte hij samen met
de creatieve Lieven Goetinck zijn eigen
terrazzobedrijfje. Concreet Granito was
geboren.
Concreet Granito
“Hoewel we met Concreet Granito
initieel een klein artistiek en ambachtelijk
project oprichtten gericht op het
maken van werkbladen, meubilair,
kleine gietvloeren en kunstwerken in
terrazzo en beton, klopten er vrij snel
vooraanstaande architecten bij ons aan:
Marie-José van Hee, Vincent Van Duysen,
Robbrecht en Daem,… Samen met de
ontwerper tastten we de grenzen af van
het artistieke, creatieve en het haalbare.
Zo maakten we bijvoorbeeld handen
in beton van 6 meter lang voor een
kunstproject in Balgerhoeke, een ovaal
ligbad in terrazzo met geïntegreerde
verwarming, terrazzowastafels van 4
meter lang of terrazzotrappen van 5
meter breed. Eerlijk? We werkten ons

Van
ambachtelijke
gietvloer tot industrieel
geperste tegel: welkom in
het alter ego van terrazzo!
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"

IN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA
PLAATSTE JEROEN EN ZIJN TEAM EEN NAAD- EN
BARSTLOZE GIETVLOER VAN 970 M2

"
dood om die dingen gerealiseerd te krijgen, maar de fun zat
hem in de uitdaging.”
Eén van die uitdagingen was een privéwoning in Brugge. De
terrazzokunstenaars plaatsten er 600m2 naadloos gegoten
terrazzovloer, 80m2 trappen en 350m2 buitentegels in terrazzo
van 2 op 2 meter. “Initieel wenste men 4 variërende formaten
buitentegels, uiteindelijk zijn dat er 27 verschillende geworden
met een gewicht van 750 kg per stuk. Eigenlijk hadden we
die tegels in een fabriek moeten laten vervaardigen, maar wij
waren toen nog zo zot om dat allemaal eigenhandig in ons
atelier te maken.”
Het project in Brugge was een fantastische referentie, maar
bleef financieel gezien stevig aan de ribben kleven. Zwoegen
enkel voor ‘de fun’ begon zijn tol te eisen. In die mate dat het
ondernemershart van Jeroen na afloop ervan niet meer op
hetzelfde ritme klopte met het kunstenaarshart van Lieven.
De heren gingen met respect voor elkaars wensen uit elkaar
waarna Jeroen al zijn pijlen richtte op zijn nieuw verworven
techniek: het gieten van zeer grote naadloze terrazzovloeren
zonder enige kans op krimp of scheur.
Gietvloeren in terrazzo zonder krimp of scheur
“Dat project in Brugge heeft eigenlijk de basis gevormd
voor datgene waar Concreet Granito vandaag voor staat.
De bouwheer wou absoluut geen voegen of barsten. Maar
onze terrazzovloeren zijn cementgebonden, en cement is een
product dat ook na uitharding blijft leven. Door krimp vertonen
zich met de tijd kleine haarscheurtjes, zelfs al werk je met de
gekende vloervakken van +/- 20 m2. Om een oplossing te
vinden voor deze klant, ben ik na lang zoeken aan een speciaal
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bindmiddel geraakt via een kleine producent uit Portugal.
Na het maken van een testvloer waren we danig onder de
indruk van de extreem hoge buigtreksterkte, dat Concreet
Granito vandaag de exclusiviteit heeft voor de Benelux voor
die producten. Hoewel er in België en Nederland uiteraard
nog bedrijven zijn die hele mooie terrazzo gietvloeren maken,
is er geen enkele die het bindmiddel heeft dat wij gebruiken.”
5.300m2 naadloos minerale vloer
Door de evolutie van kleinschalig naar grootschalig en toch
de ervaring van die exclusieve afwerking, is Concreet Granito
vandaag in staat om hele grote oppervlaktes te maken die
high end afgewerkt zijn met een bindmiddel dat technisch
niet te overtreffen is. De resultaten bleven dan ook niet op
zich wachten. In het Koninklijk Museum voor Midden Afrika
plaatste Jeroen en zijn team een naad- en barstloze gietvloer
van 970 m2. Dat lokte nieuwe projecten waardoor Concreet
Granito op dit moment in de running is voor een gigantische
privéwoning in Engeland waar 5.300m2 naadloze gietvloer
moet worden geplaatst. Bouwbudget: 60 miljoen pond.
“In de woonkamer wenst de bouwheer, -dame in dit geval,
800m2 naadloos minerale vloer. Een delegatie van aannemers
en de architect Foster & Partners hebben een gelijkaardige
realisatie van ons bezocht, waren danig onder de indruk van
wat we daar hadden gepresteerd, en zijn nu stalen aan het
testen in het labo naar slipweerstand toe. In Engeland bestaan
daar vaste normeringen voor, in België heb ik die vraag nog
nooit gekregen. Halen we dit project binnen, dan zijn we daar
6 maand aan bezig met 10 man. Tel bovenop de gietvloeren
ook nog 1, 6 kilometer aan plinten, een zwembadboordsteen,
21 douchebakken,… alles in terrazzo. De 800m2 gegoten
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zou doorsnijden) er na het opschuren duidelijk in naar voren
komen. Een beetje luguber maar wel een origineel idee.
Als je ter plaatse op de werf alles mengt, gebeurt dat in
een betonmolen. Dat mengsel wordt in kruiwagens gedaan,
uitgegoten en manueel afgerijt op -meestal- 15 mm dik,
afhankelijk van de grootte van de granulaten. Na 2 dagen
schuren grote machines een 3- à 4-tal mm van de vloer af
waardoor de doorsnede van de granulaten en de beton
tevoorschijn komt en de terrazzo zijn ware gezicht laat zien.”
Ideaal voor buiten
De naadloze gietvloeren van Concreet Granito zijn zowel
geschikt voor binnen- als voor buitentoepassingen want naast
het speciale bindmiddel dat ze mengen met het cement, heeft
het bedrijf ook een variant voor buiten waar eveneens geen
krimp op zit. “Onze buitenvloeren zijn niet cementgebonden
maar silicaatgebonden. Dit is een 100% ecologisch bindmiddel.
Dit product heeft tal van voordelen: het wordt bikkelhard,
krimpt niet, geeft geen voegen en barsten, vergeelt niet onder
invloed van UV-licht, is 100% geschikt voor buiten en natte
ruimtes en ideaal voor grote oppervlaktes.”
Digitale printtekeningen
Concreet Granito houdt ervan om nieuwe toepassingen te
vinden voor haar hoogwaardige terrazzovloeren. Zo gaat
het sinds kort in zee met een Nederlands bedrijf dat via een
robotarm kunststoffen tekeningen print in 3D. De tekeningen

terrazzo in de woonkamer moet bovendien geplaatst worden
tussen glazen panelen van 5m breed op 10m hoog en 10cm
dik. Alles in één stuk. Technisch gesproken is dat ‘du jamais
vu’.”
Plaatsing van een gegoten terrazzovloer
Maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk, het plaatsen van zo
een gegoten terrazzovloer?
“Het type ondervloer waarop je terrazzo giet, maakt
eigenlijk niet zoveel uit. Je vertrekt meestal van een gewone
chape, maar soms storten we op anhydriet of plaatsen we
bovenop een bestaande tegelvloer. Hierop brengen we dan
eerst epoxy aan, vervolgens zanden we in voor een goede
hechting, dan de toplaag erop en klaar. Het maakproces van
de toplaag is eigenlijk vrij eenvoudig. Terrazzo is een mengsel
van hoogwaardige Portlandcement, kleurpigmenten en het
gewenste aggregaat. Meestal zijn dat marmergranulaten maar
we kunnen daar ook stukje glas of parelmoer aan toevoegen.
Soms krijgen we wel eens vreemde wensen te horen, zoals
een vleesrestaurant dat dierenbeenderen in de vloer wou
mengen zodat de cirkels (wanneer je een bot in de breedte
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bevestigt Jeroen op de grond, hij stort
er de terrazzo over, en schuurt het
geheel na droging af tot de profielen
van de geprinte tekening tevoorschijn
komen. “De creatieve mogelijkheden
zijn eindeloos: dierenfiguren, logo’s, …
en keuze uit diverse kleuren en fijne of
dikkere lijnen die doorheen je terrazzo
lopen. Het resultaat is verbluffend mooi
en omdat onze terrazzo niet krimpt, blijft
de vloer mooi strak aansluiten op de lijn
van de tekening.”
Mogen we Concreet Granito een
buitenbeentje noemen onder de
‘terazzieries’? Want daar waar zij
goochelen met nieuwe producten
en innovatieve toepassingen, zal de
oorspronkelijke, van origine Italiaanse
terrazzomeester heel traditioneel
vasthouden aan de échte ‘pavimento
alla veneziana’. Een kunst en ambacht die
zelfs teruggaat tot in de Romeinse tijd.
Een oeroud product dus, dat eigenlijk
nog maar weinig verandering heeft
ondergaan. Of toch… ?
Terug in de tijd
Om dit te achterhalen, moeten we
even terug in de tijd, meer bepaald
naar de 17e, 18e eeuw. Toen sierden
prachtige terrazzovloeren de vele
paleizen in -oorspronkelijk- Venetië. De
veelbesproken techniek verspreidde
zich verder doorheen Italië en vond
ook in de 19e eeuw zijn toepassing bij
ons. Particulieren, scholen, hospitalen,
cinemazalen, … wie het zich kon
veroorloven liet een terrazzovloer
plaatsen ‘alla veneziana’ en wel door
Italiaanse specialisten die naar hier
emigreerden.
De komst van de twee wereldoorlogen
betekende echter een grote
ommekeer. De prijs werd te hoog, en
de belangstelling in dit ‘vooroorlogse’
product verminderde. Diverse ateliers
sloten de deuren en de vakkennis van
vele terrazzierie en mozaïekers ging
verloren, met uitzondering van enkelen
die wisten te overleven.
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Komst van de industriële
productie
Het is rond die periode dat men terrazzo
op een industriële manier begon te
ontwikkelen onder de vorm van prefab
geperste tegels. Dit proces had als
voordeel dat men variabelen zoals de
kwaliteit, de krimp, de dichtheid en dus
de algehele mechanische karakteristieken
van het materiaal meer in de hand had.
Doorheen de jaren ontwikkelde de
markt nieuwe productietechnieken
waardoor we vandaag industrieel
vervaardigde terrazzo terugvinden in
tegels, blokken en platen, variërend in
groottes en diktes, en gebonden met
cement of kunsthars (resine). Voor elk
wat wils, en voor iedere toepassing een
geschikt product.

2

(supermarkten, scholen, bankgebouwen,
shoppingcentra, ziekenhuizen,…)
als in de privémarkt. Vooral de
cementgebonden terrazzo met marmer
is opnieuw sterk toegenomen. Het is
dan ook een fantastisch product dat
vele voordelen biedt. Het is slijtvast, en
architecten kunnen er zeer creatief mee
omspringen. In kader van een project
kan men zelfs terrazzotegels op maat
laten maken.”
4 productiemethoden
Belangrijk om te weten is dat
industriële terrazzo drie verschillende
productiemethodes kent. “Eigenlijk zijn
het er vier om helemaal correct te zijn”,
zegt Rinaldo. Wij vroegen hem naar een
beknopt overzicht.
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BINNENKIJKEN BIJ DE
INDUSTRIËLE PRODUCENT
Teneinde overzicht te behouden op de
diversiteit aan bomen in het bos, klopte
Polycaro aan bij de grondlegger van
de Belgische industriële terrazzotegel,
Rinaldo Castelli. Zoals zijn naam reeds
doet vermoeden, is zijn link met La
Bella Italia maar een zucht van hem
verwijderd, en als zaakvoerder van het
vroegere Bomarbre (vandaag gekend als
Stone) ademt hij terrazzo, en dat sinds
jaar en dag…
Revival van een vergeten product
“Bomarbre werd opgericht in 1923 en is,
hoewel we sinds de fusie nu spreken van
‘Bomarbre van Stone’, tot op vandaag
toonaangevend producent geweest
van tegels, trappen en werkbladen in
marmercomposiet. Terrazzo is een
product dat door de jonge generatie
architecten een totale heropleving kent.
Zij zagen het als kind in de keuken of
badkamer bij hun grootouders, of
het herinnert hen aan hun vroegere
schoolvloer. Vandaag is terrazzo weer
hipper dan ooit en zien we het verschijnen
in tal van nieuwe toepassingen binnen
zowel de openbare- of projectmarkt
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Dubbellagig systeem

“Dit noemen we het klassieke
systeem en is de granitotegel zoals we
die terugvinden in woningen van de
jaren ’50, ‘60. Dubbellagig verwijst naar
de toplaag en een onderlaag. De toplaag
is iets vloeibaarder, wordt omgekeerd
gemaakt en in een mal gegoten. Daar
bovenop wordt een droge specie
toegevoegd die het overtollige water
opzuigt bij het persen. De tegel wordt
niet gebakken maar gedroogd in ovens
aan een temperatuur van 70 à 80
graden. Dit versnelt het bindingsproces
van cement wat de sterkte van je tegel
zal bepalen. Na de droogtijd worden
de tegels gepolijst en krijg je de finale
afwerking te zien."
"Bomarbre is hier producent van sinds de
jaren ‘30. Deze toepassing zagen we niet
enkel in villa’s maar ook in supermarkten,
scholen enz. Een mogelijk probleem bij
dit systeem was de dikte van de tegel.
Die was meestal 28mm dik en kwam
slechts in een beperkt aantal formaten
zoals 30x30cm, 40x40cm of soms
60x40cm. Grotere formaten waren
moeilijk te maken. Dit heeft geleid tot de
ontwikkeling van een tweede systeem.”
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Industriële
terrazzo kent vier
verschillende productiemethodes: dubbellagig, monolagig,
verzaging van platen uit blokken, en
kwartsresine in platen
Rinaldo Castelli,
CEO
Stone
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WE HEBBEN EEN BINNENKLIMAATAKKOORD
Het Waterdicht Tegelwerk Systeem van Forbo Eurocol heeft het EC1 PLUS-keurmerk.
Dit zorgt voor een gezonder binnenklimaat en is nog aantrekkelijker in gebruik!
Forbo Eurocol biedt al jarenlang het succesvolle Waterdicht Tegelwerk Systeem, een unieke combinatie van primers,
lijmen, voeg- en afdichtmiddelen voor perfect waterdichte ruimtes. Na voortdurend verbeteren in het terugdringen
van de emissie van Eurocol-producten, is nu het EC1 PLUS-keurmerk toegevoegd aan het Waterdicht Tegelwerk
Systeem. EC1 PLUS staat voor extreem lage uitstoot van stoffen in de binnenruimte. Tegelzetters voldoen hiermee aan
de strengste BREEAM emissie-eisen van opdrachtgevers aan hun projecten.
Meer informatie over waterdicht tegelwerk en de
producten van Eurocol vind je op www.eurocol.nl/breeam.
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Monolagig systeem (monostrato) via
vibrocompactering (terrastone technologie)

“Het Italiaanse Breton ontwikkelde een nieuw productieproces:
vibro compactage onder vacuum. Bij het persen wordt het
materiaal (bestaande uit cement, granulaten en pigment)
gevibreerd onder vacuum en nadien gedroogd in temperaturen
van eveneens 70 à 80 graden waarna het gepolijst wordt. Het
resultaat zijn dunnere tegels (15mm tot 18 mm) in grotere
formaten (40x40cm en 60x60cm). Deze tegels worden
door ons op de markt gebracht onder de naam ‘Bomarbre
Compact’ en vinden hun toepassing in tal van private en
openbare projecten.”

3

Verzaging uit blokken

“Vertrekkend vanuit het principe dat men
natuursteenblokken verzaagt tot platen en tegels, wordt in dit
derde systeem hetzelfde principe toegepast voor terrazzo. En
met succes. Grote blokken terrazzo van 3m hoog op 1m20
breed en diep, worden gegoten, gedroogd, en verzaagd tot
platen of tegels in 2 of 3cm dikte. Het plaatoppervlak wordt
nadien gepolijst of verzoet afgewerkt, net zoals bij natuursteen.
Die blokken zijn cementgebonden, maar bestaan eveneens in
een binding bestaande uit polyesterhars. Deze laatste kunnen
omwille van een sterkere breukweerstand in dunnere platen
tot 12mm worden verzaagd.”

4

Kwarts + resine in platen (Bretonstone
technologie)

“Een vierde systeem dat ook door Breton op punt werd gezet
maar dat eigenlijk traditioneel niet echt tot terrazzo wordt
gerekend, is de combinatie van kwarts met resine die aan de
hand van een continu systeem in een plaat wordt uitgesmeerd,
gedroogd wordt en nadien gepolijst tot platen van 2 en 3cm dik.
Kunsthars is goed geschikt om zich te binden met kwarts, daar
waar dat met cement moeilijker is doordat kwarts helemaal
niet poreus is. Omwille van het feit dat kwarts zo goed als niks
absorbeert en zeer hard is, is het bijzonder goed geschikt als

keukenwerkblad. Breton is in de sector hoofdzakelijk gekend
als leverancier van verwerkingsmachines, maar zij hebben heel
wat gedaan in de ontwikkeling van nieuwe composieten zoals
met de Terrastone en de Bretonstone technologie.
In tegels wordt deze techniek vandaag weinig tot niet meer
gebruikt. De reden hiervan is de kost enerzijds en de moeilijkere
plaatsing anderzijds omdat je met heel goed aangepaste lijmen
moet werken. De lijmfabrikanten hebben daar nochtans heel
hard op gewerkt om resinegebonden materiaal ook goed te
kunnen plaatsen, toch merken we dat sommige plaatsers daar
wat schrik van hebben gekregen. Je moet weten, dat materiaal
is helemaal niet doorlatend. Als er vocht onder zit, blijft het
eronder. Daarom wordt kwartsresine vandaag niet zoveel
meer gebruikt als vloerbekleding, maar vooral als maatwerk
onder de vorm van keukenwerkbladen of trappen.
Echter, marmer-resine producten lenen zich wel goed
tot vloerbekleding. In het zwaar belopen Wijnegem
Shoppingcenter bv. plaatsten wij 30 jaar geleden deze tegels.
Na al die tijd zijn ze vandaag nog steeds in zeer goede staat.”
Terrazzo: eeuwig trendy?
“Welke trends er binnen 20 jaar zullen overheersen, dat weet
ik niet. Maar ik zie nog een heel groot potentieel voor terrazzo
in de markt van vandaag en morgen omdat er ontzettend
creatief mee kan omgesprongen worden: type cement (wit,
grijs,…), grootte en kleuren van de korrels, grootte van
de tegels, pigment, … de mogelijkheden zijn onbeperkt.
Bovendien zitten we ook in de trend naar meer ambachtelijke
producten, naar ‘echte’ materialen en naar een herwaardering
van het ‘oude’.
Zo is er het Russische spreekwoord dat zegt: “Iets nieuws is
iets ouds dat men vergeten is.” En terrazzo is daar een typisch
voorbeeld van.”
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Villeroy & Boch

Hoe een gevestigde waarde
zichzelf blijft vernieuwen
Villeroy & Boch is niets minder dan royalty in de wereld van sanitair, tableware
en tegelproductie. Die reputatie is verdiend en terecht, maar kan een merk
ook achtervolgen. Vernieuwing hoort in dit geval dan ook bij deze ‘noblesse
oblige’. Stef Suetens, Key account manager Vlaanderen-Zuid Nederland, en
Robert Dame, Area manager Nederland- België, over een evenwicht tussen
het inzetten van vernieuwing en het koesteren van verworven grandeur.
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DE SLEUTEL VOOR ONS SUCCES: EEN ONGEZIEN
STREVEN NAAR PERFECTIE, VORMT NOG STEEDS DE
RODE DRAAD IN AL ONZE PRODUCTLIJNEN
Stef Sueten

Een grote naam is een troef…
én een verdienste
Veel introductie heeft een sterk merk
als Villeroy & Boch hoegenaamd niet
nodig: het blijft één van de eerste
namen die opdoemen zodra we denken
aan hoogwaardige tegels, kwalitatieve
sanitaire inrichting en exclusieve
tableware. Een rijke geschiedenis
en een ijzersterke reputatie mogen
natuurlijk geen argumenten zijn om op
de lauweren te rusten, integendeel. Om
te blijven bevestigen moet zelfs deze
gevestigde waarde zich steeds opnieuw
in vraag durven stellen en de strategieën
minutieus afstemmen op de dynamische,
snel evoluerende markt.
Robert Dame: “Voor we ons richten op
de eigentijdse ontwikkelingen, schets ik
graag even kort en krachtig onze door
de eeuwen heen opgebouwde identiteit.
Zonder valse bescheidenheid mogen we
zeggen dat het merk Villeroy & Boch al
bijna anderhalve eeuw synoniem staat
voor tegels van superieure kwaliteit.
Voor tableware gaat deze luisterrijke
traditie zelfs nog ruim 100 jaren verder
terug. Het was Eugen von Boch die in
1852 een oud Romeins vloermozaïek
restaureerde en in datzelfde jaar
de uiterst succesvolle ‘Mettlachse
platen’ vervaardigde; een wereldwijde
voltreffer. De sleutel voor dat succes:
een ongezien streven naar perfectie,

"

vormt nog steeds de rode draad in al
onze productlijnen. Uiteraard zijn we
ook steeds voortrekker gebleven wat
betreft innovatieve productieprocessen
én esthetische exclusiviteit. Villeroy &
Boch wand- en vloertegels zijn hierdoor
niet alleen erg mooi en functioneel;
ze voldoen ook stuk voor stuk aan de
strengste milieucriteria.
Op de locaties Merzig in Duitsland en La
Ferté-Gaucher in Frankrijk worden van
hoogwaardige materialen doordachte
premium assortimenten van aardewerk,
geglazuurd steengoed en ongeglazuurd
en geglazuurd Vilbostone Porcellanato
voor badkamer, wonen en architectuur
vervaardigd. Zo’n solide succesverhaal
schrijf je niet door te blijven stilstaan:
markten, consumenten en trends
veranderen snel in deze branche.”
Een opgeblonken vizier gericht
op de Belgische markt
Stef Suetens: “Onze missie ligt in het
aanwenden van deze rijke geschiedenis
voor eigentijdse doelstellingen. Zo
merkten we dat de Belgische markt een
beetje terughoudendheid vertoonde
na de economische crisis enkele
jaren geleden. De weerslag op onze
producten kwam traditioneel wat later
en was zeker voelbaar. Daarom werd
er beslist om de Belgische markt te
betreden met twee verschillende Key
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Account Managers: één voor Wallonië
en één voor Vlaanderen. Zo kunnen
we optimaal aansluiten bij bepaalde
regionale en zelfs culturele verschillen.
Sinds februari 2019 vervul ik deze rol
voor Vlaanderen.”
Robert Dame: “Voor Villeroy & Boch is
het belangrijk om altijd een evenwicht
te vinden tussen het werken met een
beperkt aantal grote distributeurs en
tegelijk ook de kleinere gaatjes te kunnen
opvullen. Het is belangrijk hierbij te
vermelden dat we mikken op langdurige
partnerschappen, in het voordeel van
iedereen die met ons samenwerkt.”
Stef Suetens: “We kunnen er niet
omheen dat de markt zich de laatste jaren
beweegt richting meer aandacht voor de
middelgrote handelaren en dat de koek
dus niet meer louter door enkele grote
distributeurs wordt verdeeld. We willen
in deze context onze vertrouwde en
historische groothandelaren, met wie we
al jaren een belangrijke vertrouwensband
opbouwden, optimaal bedienen. Dat
blijft een prioriteit. Rechtstreeks leveren
aan particulieren is niet onze intentie
en zal dat ook niet worden. We willen
ook niet op iedere straathoek een
distributeur hebben: het blijft dus een
strategische evenwichtsoefening.”
Robert: “Dat is trouwens één van
de verschillen tussen Wallonië en
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Jonge cementdekvloeren (3-5 dagen)
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Vlaanderen: In Wallonië is de markt
meer versnipperd, terwijl in Vlaanderen
een grotere omzet wordt gerealiseerd
door samen te werken met een aantal
grote verdelers. Het komt er dus op
aan voor iedere regio een aanpak te
hanteren die deze regio recht doet en
ons een optimale omzet garandeert.
Want daarover moeten we niet
flauw doen: het doel blijft om zoveel
mogelijk tegels te verkopen, rekening
houdend met marges en onze visie die
langetermijndenken vooropstelt. Wij zijn
bezig met de omzet van morgen, nog
meer dan met de omzet van vandaag.
Als gevestigde waarde kunnen we
het ons permitteren om al eens een
project te laten schieten wanneer dit
de langetermijndoelen zou kunnen
schaden.”
Brede actieradius, breed
perspectief
Robert: “Ook de samenwerking tussen
onze drie divisies: tegels, sanitair en
tableware, levert ons enkele belangrijke
voordelen op qua pro-activiteit
en het inspelen op zeer concrete
ontwikkelingen. Zo houdt onze
tableware afdeling steeds een vinger aan
de pols in bijvoorbeeld de hotelbranche.
Hierdoor weten we het vaak snel
wanneer er belangrijke uitbreidingen of

projecten op til zijn. Deze screening van
de volledig markt stelt ons in staat om
te anticiperen en zo te werken aan de
beste deals voor alle betrokkenen.”
Stef: “We willen ook het evenwicht
herstellen tussen de residentiële en
projectmatige klanten. Op dit moment
zijn er meer projectmatige afnemers, wat
zeker een goede zaak is, maar concreet
betekent dit dat we op beide fronten
onze naambekendheid gerichter zullen
aanwenden om ook het residentiële
segment optimaal te coveren.”
Robert: “Dat merk je ook aan onze
residentiële gamma’s. Het portfolio
is spectaculair veranderd. Waar V&B
vroeger wel eens geassocieerd werd met
een plechtige en dure status, wordt dit
de laatste jaren fundamenteel opgefrist.
Nu zwaaien moderne, verfrissende en
zelfs Urban accenten de plak. Doordat
deze evolutie gelijke tred hield met
de voorkeuren van de consument,
mogen we spreken van een uiterst
succesvolle transitie die we nu volop
willen doortrekken naar de Belgische
markt. De esthetische vernieuwing
werd grotendeels aangedreven door
de versterkte voeling met de eindklant,
uiteraard is ze even fel merkbaar bij onze
projectmatige lijnen.”
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Snelle en doortastende evoluties
Robert: “De schaal waarop V&B
opereert, maakt dat we ieder jaar
zo’n acht nieuwe tegelseries op de
markt brengen. Dit is behoorlijk veel.
Wanneer iedere serie aanslaat, zoals dit
jaar in Nederland, trakteren we onszelf
dus op een aanzienlijk luxeprobleem.
Dit jaar komen we op de Cersaie
beurs zelfs met een geheel nieuw
projectassortiment. Onze grootste afzet
blijft zich in de projectmarkt situeren, dus
ook daarop blijven we sterk inzetten.
Voor de Belgische markt is straks zeker
ook onze nieuwe Pro Architectura reeks
een blikvanger: herkenbaar en toch
vernieuwend.
Sinds een jaar of drie leggen we ons toe
op outdoor tegels met aangepaste dikte.
Qua afmetingen zijn we ongeveer twee
jaar geleden gestart met spectaculaire
tegels tot 120cm x 260cm (en uiteraard
zowat alle formaten daaronder). Het
assortiment van grote tegels is de laatste
jaren sterk in opmars en daarin gaan we
volop mee, ook voor de residentiële
markt.
Stef: “Ondertussen hebben we het over
76 catalogusseries met in totaal een
kleine 5000 tegels, waarvan nagenoeg
alles op voorraad is. Al onze tegels
worden zelf geproduceerd in onze twee
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fabrieken in Europa: de vloertegels in
Merzig, Duitsland, en de wandtegels
in La Ferté-Gaucher in Frankrijk. Onze
meer dan imposante voorraad van
ongeveer 4.7 miljoen m2 ligt klaar in
Duitsland en bevat genoeg tegels om
de Belgische en Nederlandse markt
voor lange termijn te kunnen bedienen.
Deze geografische ligging garandeert
slechts 3 vrachtwagenuren tussen de
opslagplaats en alle centrale punten,
wat een snelle levering verzekert. We
werken voor onze bevoorrading samen
met het Nederlandse transportbedrijf
Duijghuijzen. Wekelijks zijn er 3
laadmomenten. Ook dit betekent dat
we, mits een tegel op voorraad is, uiterst
snel kunnen leveren. Vanaf drie ton is
iedere levering op locatie in de Benelux
gratis.”
Kwaliteit blijft het handelsmerk
Robert Dame: “Villeroy & Boch staat
voor Duitse degelijkheid en dat blijft onze
grootste troef. Verder zijn er nog enkele
specifieke kwaliteiten waarmee ons
assortiment zich onderscheidt. Zo zijn de
wandtegels allemaal vervaardigd met een
Ceramic plus laag: een waterafstotend
omhulsel waardoor ze ook makkelijk te
reinigen zijn. Zo bespaart de consument
tijd en schoonmaakmiddelen.
De vloertegels zijn allemaal gehuld in
onze Vilbostone afdichting, die eenzelfde
gebruikscomfort en degelijkheid
impliceert. Wat ook ronduit uniek is in
de branche, is de uitgebreide matenmatrix van ons assortiment. Bij onze
tegels krijgt de klant steeds een brede

waaier aan keuzeopties wat betreft de
afmetingen: van kleine mozaïekjes tot
imposante exclusieve tegels. Hetzelfde
geldt voor de slipwaardes. Dit laatste is
erg belangrijk voor tegels die buiten of in
sanitaire ruimtes worden geplaatst. Ook
ons zwembad toebehoren is uitgebreid:
we leveren nu alle mogelijke onderdelen
voor pool systems.”
Een doordachte beweging
richting middensegment
Robert: “Zoals gezegd draagt V&B een
stempel van ‘chique’ en een hoge prijs
mee. We blijven natuurlijk ook zeer
exclusieve producten aanbieden, we
kennen dit segment door en door, maar
de laatste jaren richten we ons ook
steeds meer op het middensegment.
Onze klant is iemand die bereid is
om te betalen voor kwaliteit, maar
tegelijkertijd een zekere nuchterheid in
acht neemt. Prestige is niet langer de
eerste motivatie. Retailers die ervoor
kiezen kunnen nog altijd onze Excellence
series in hun showroom aanbieden. Dit
zijn producten die niet op internet te
vinden zijn en dus een hoge mate van
exclusiviteit garanderen. Het zou zonde
zijn om onze traditie zomaar weg te
gooien.”
Stef: “Belangrijk om te vermelden is dat
we ondertussen in het middensegment
meer dan concurrentieel zijn geworden,
zeker wat de projectmarkt betreft.
V&B staat nu voor de vertrouwde
superieure kwaliteit, die echter niet
zelden betaalbaarder is geworden,
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ook tegenover de rechtstreekse
concurrenten.”
Van tegel-simulator tot Virtual
Reality
Robert: “Marketing blijft een belangrijke
tool in iedere transitiestrategie. Er werd
de laatste jaren ook sterk ingezet op
manieren om de klant een optimale
voorstelling te geven van hoe onze
tegels passen in zijn/haar concept. Zo
is er online de tegel-simulator, waarbij
je je tegel en hun versie makkelijk
visueel kan laten inpassen in jouw
badkamerontwerp. We werken ook
samen met diverse tekenpakketten
om mensen in de showroom of bij de
retailer hun ruimtes te laten tekenen met
onze tegels geïntegreerd. En het gaat
nog verder: op aanvraag kunnen we zelfs
geheel gratis een voorstelling creëren
voor Virtual Reality, waarmee klanten
als het ware kunnen rondlopen in hun
ruimtes die dan worden aangekleed
met onze tegels. Allemaal overtuigende
argumenten voor promotoren,
architecten en eindklanten.”
Projecten
Robert: “De nieuwe wind bij V&B wérkt:
we halen opvallend veel mooie en
uitgebreide projecten binnen. Zo koos
laatst ook Center Parcs resoluut voor
Villeroy & Boch voor het vernieuwen
van hun sanitaire en andere constructies.
Ook hun nieuwe tegels zullen ze bij ons
aankopen. Het is slechts één van de
onweerlegbare bewijzen van het succes
van deze vernieuwde strategie.”
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Volledige uitrusting van uw
machinepark voor de steenbewerking tot en met waterjet, inclusief stof– en waterbehandeling, en alle hijsmiddelen :
Een van onze toprunners :

Exclusief in
Benelux :
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ELEPHANT
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MARMO
MECCANICA
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CIGARINI
ITALMECC
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FEDERATIE

Opleidingsplannen

voor keramiek- en natuursteenplaatsers
in Wallonië warm onthaald!
De Facebookgroep ‘Le Coin des Carreleurs’ doet het uitermate goed. Createur en
beheerder Gaetan Giamma Ponzo (Artisan Maître-Carreleur) telt er momenteel al een
slordige 1400 professionele leden, waaronder ook een groot aantal vloerdersbedrijven
komende vanuit buurland Frankrijk. Naar dit voorbeeld werd op 23 juli 2018 de
Facebookgroep ‘TegelzettersAtelier’ opgericht door zijn vriend Peter Goegebeur
(Internationaal Tegelexpert) die ondertussen ook reeds de kaap van 670 Nederlandstalige
beroepsleden heeft overschreden. Of hun ideeën en inspanningen ten dienste van hun
collega-tegelzetters hiermee nu uitgeput zijn geraakt? Nee hoor, bijlange niet!
TEKST EN FOTO’S: TILEXPERT & BITA
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Exclusive natural stones
for exterior projects
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HET MEEST COMPLETE ASSORTIMENT
OPLOSSINGEN VOOR COMBINATIE ZAAG /
WATERJET MACHINES
LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE
DE SOLUTIONS POUR COMBINATION
DÉBITEUSE / JET D’EAU

www.cms.it

OPTIES BESCHIKBAAR / ACCESSOIRES DISPONIBLES

· Vacuüm manipulator / Manipulateur de vide
· TCP dmv een onafhankelijke 5 assen waterjetkop /
TCP par une tête de jet d’eau indépendante à 5 axes
· Hydraulische kanteltafel / Table basculante hydraulique
· Automatische palletwissel / Changement automatique de palette
· Brembana Jetpower Evo 60 PK drukverhoger, 3 cilinders /
Brembana Jet Power Evo 60 CV pompe haute pression à 3 cylindres
· Brembana Greenjet Evo 50 PK elektrisch aangedreven drukverhoger /
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Brembana Greenjet Evo 50 CV pompe haute pression électrique

Hall 3 - Stand B47-C50

GMT B.V.B.A.
T: +32 (0)55 38 99 99
info@gmtbvba.be
www.gmtbvba.be
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Blijvend groeiend succesnummer

Bericht van een nieuwe President

Durbuy, 25 april 2019. Een nieuw historisch moment voor
de Belgische tegelzetter. Giamma en Peter ontmoeten elkaar
samen met BITA-Voorzitter Bert Uittenhove om een nieuw
project op touw te zetten. Na een samenwerkingsakkoord
dit jaar met TECNO BOUW en de afdeling ‘HARDE
VLOEREN’ binnen de Confederatie Bouw, was voor BITA het
moment aangebroken om ook onze Franstalige tegelzetters
en natuursteenplaatsers eens goed in de watten te leggen.
Hoewel men ervan uitging dat de Belgische Innovatieve
Tegelacademie uitsluitend in Vlaanderen actief zou zijn,
zochten de oprichters koortsachtig naar een vaste “stek”
in het Franstalige landsgedeelte. Het doel was om ook in
Franstalig Brussel, Wallonië en Luxemburg gespecialiseerde
en innovatieve opleidingen en workshops onder de collega’s
te organiseren.

De kersvers benoemde Voorzitter Giamma Ponzo liet na zijn
officiële intrede meteen ook zijn enthousiasme zien via de
sociale media:
BITA (Belgian Innovative Tile Academy) est une toute nouvelle
école de carrelage belge qui se présente audacieusement
comme une université innovante en matière de formation de
poseurs de carrelages modernes et de préparation d'examens
pour carreleurs, chefs d'entreprise, chefs de chantier, fabricants
de carrelages, architectes, ... BITA n'est pas une fédération
de carreleurs, mais un centre de formation peuvent partager
leur expérience avec le monde fascinant des carreaux et
des ensembles de carreaux. BITA ne travaille qu'avec des
professeurs et des instructeurs qualifiés.
Étant principalement implanté en Flandre et grâce à la
complicité du Président Bert Uittenhove, du secrétaire Peter
Goegebeur et à tout le staff elle sera enfin active aussi en
Wallonie.

De Directieraad van BITA begreep al gauw dat dit niet zo
evident was als aanvankelijk werd gedacht. Hier was een
doelgerichte strategie voor nodig. Het succes en welslagen van
een vrijwillige organisatie, in dit geval een jonge tegeluniversiteit,
wordt onder meer getypeerd door de juiste mensen (lees:
beheerders, actieve leden, professionele partners, sponsors en
vrienden) op de juiste plaats. En hier speelt Giamma Ponzo
niet echt onverwacht de hoofdrol!

Plus de détails vous seront transmis dans les prochaines
semaines.... En attendant allez visiter le site https://www.
bitacademy.be
Cordialement.
Votre Président francophone.
Gaetan (Giamma) Ponzo
Toekomstplannen
De opzet van ‘BITA Francophone’ is op de eerste plaats
innovatie en nieuwe technieken overbrengen naar de
Franstalige tegelzetter door middel van het organiseren van
doelgerichte opleidingen en workshops. Met de hulp en
ondersteuning van het huidige BITA-bestuur en hun partners
kan Giamma Ponzo uit de startblokken schieten met een
pakket vol internationale kennis en persoonlijke ervaringen.
Het bewijs is hiermee nog maar eens geleverd dat de slogan
van FECAMO-Past President Julien Capiau “Eendracht maakt
Macht” ook bij BITA hoog in het vaandel wordt gedragen!
De Belgische tegelzetter kan immers ook altijd terecht op
de facebookgroepen ‘TegelzettersAtelier’ en ‘Le Coin des
Carreleurs’ waar de meeste vragen en problemen van collega’s
reeds besproken kunnen worden.
Het praktijkgerichte luik met wetenschappelijk-technisch
onderbouwde oplossingen volgt heel binnenkort op
verschillende plaatsen in Brussel en Wallonië. Suggesties
en interessante ‘hot’ thema’s zijn altijd welkom via
info@bitacademy.be. Het goede moment om te
brainstormen met tegels!
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MACHINES

Overname Techni
door GMM

Techni: revolutionaire pomp
maakt waterjet superzuinig
In de overnamegolf van de laatste jaren blijken Italiaanse bedrijven een aanlokkelijke prooi.
Machineproducent GMM draaide de rollen echter om en trok zélf op jacht. En wel ver
buiten de territoriale wateren, want in 2018 sloeg het de Australische waterjet-specialist
TWJ (Techni WaterJet) aan de haak.

TEKST: KRISTOF DAMS - FOTO’S: GMM
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”Met alle respect voor de eigen regio,” zo legt Corrado Franzi
uit, medeoprichter en CEO van GMM, “maar als je ondernemer
wil zijn, doe je dat best met een blikveld van 360 graden. Je
moet groeimogelijkheden kunnen onderscheiden en daartoe
de organisatorische en financiële middelen ontwikkelen.”
Die groei was voor GMM continu sinds het bedrijf werd
opgericht in 1993, met als oogmerk het ontwerpen en
produceren van hoogwaardige 3 tot 5-assige brugzagen,
kantpolijstmachines en vlakpolijstmachines voor de
steenindustrie. In de eerste kwarteeuw van zijn bestaan heeft
GMM wereldwijd meer dan 7000 machines geïnstalleerd.
Maar om die groei te kunnen volhouden, was een ingreep
nodig. Daarom werd de firma uit Gravellona Toce (in Piëmont,
het uiterste noorden van Italië) in 2016 onderdeel van
Consilium, een 100% Italiaanse private equity groep met een
portefeuille gericht op kmo’s uit eigen land. Zo werd GMM,
aldus de krant Corriere dela Sera, “van potentiële prooi zélf
roofdier”. Corrado Franzi zelf drukt het iets zakelijker uit: “Op
die manier generen we groei en blijven we competitief. Zo
kan de onderneming zich aanpassen aan de veranderende
omstandigheden.”
Overname van formaat
De overname van Techni is er een van formaat. Voordien
had GMM 107 werknemers; dat worden er in één klap 170,
in vijf fabrieken verdeeld over Italië, de Verenigde Staten en
Thailand (en in bureaus in Gravellona Toce en Melbourne).
“Deze acquisitie,” vervolgt Corrado Franzi, “die grotendeels
is gebeurd met eigen geld, versterkt onze concurrentiepositie
in de markt dankzij een uniek, innovatief product met
een zeer hoge toegevoegde waarde. De markt van de
natuursteenbewerking heeft vandaag te maken met producten
van een nieuwe generatie, de zogenaamde engineered stone:

Materialen die tot in elk laatste detail marmer imiteren.
Daarvoor zijn andere bewerkingssystemen nodig, en vandaar
dus de overname van TWJ, één van ‘s werelds meest
toonaangevende fabrikanten van waterstraalsnijmachine voor
metaal, steen en glas. TWJ is het enige bedrijf ter wereld dat
complete waterjetsnijoplossingen kan aanbieden met behulp
van hun eigen gepatenteerde interne technologieën zoals de
revolutionaire elektrische servopomp en de 5-assige snijkop
(zie kader). Met deze overname naderen we onze doelstelling
van honderd miljoen euro geconsolideerde omzet tegen
2020.”
TWJ
”TWJ heeft een geschiedenis van 29 jaar in de wereld van
de waterjet”, vertelt mede-oprichter Darren Reukers, “met
wereldwijd meer dan duizend geïnstalleerde machines en een
unieke eigen technologie. Het verheugt ons om toe te treden
tot GMM Group. Daardoor heeft TMJ de mogelijkheid om te
groeien buiten onze traditionele markten, namelijk Australië,
Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.” De overname is voor
TWJ een volgende stap in een expansiebeweging die begon
in Melbourne, Australië. Aanvankelijk was alle R&D, productie,
sales en service gericht op het thuisland. De expansie begon
richting Verenigde Staten, omdat, aldus TWJ “deze markt het
grootste potentieel toonde en de laagste entree-barrières.”
TWJ opende eerst een sales office in Detroit, in 2005 gevolgd
door een assemblagelijn. In 2012, door de druk van de
wereldwijde vraag en om de prijzen competitief te kunnen
houden, werd de productiecapaciteit uitgebreid met een
vestiging in Rayong, Thailand. Dertig werknemers produceren
er negen machines per maand in een single shift operation. De
uitbreiding richting Verre Oosten werd door de markt eerst
wat argwanend bekeken -- zou de kwaliteit wel top blijven?
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— maar de firma wist die perceptie om te buigen. In hun
woorden: “door efficiënte processen en een aangetoonde
cultuur van LEAN fabricage, werd de kwaliteit van Techni
verhoogd en Techni’s ratio van “delivered in full on time”
(DIFOT) is zeer competitief.”

WE DENKEN DAT TECHNI, DANKZIJ
ZIJN POMPTECHNOLOGIE, DE NIEUWE
MARKTLEIDER ZAL WORDEN IN
WATERJETS VOOR DE STEENINDUSTRIE

GMM: full service
De overname van TWJ door GMM is dus zeer weloverwogen;
het is een logische volgende stap in een groeiverhaal dat
continu doorgaat sinds het bedrijf werd opgericht in oktober
1993 door drie ingenieurs met ruime ervaring in machines
voor steenverwerking: Corrado Franzi, Giovanni Lagostina en
Luigi Guazzoni. Ook in de Benelux heeft GMM aardig voet aan
de grond gekregen, met de vaste agent (sinds meer dan 20
jaar) G.M.T. BVBA (Granite & Marble Technologies) uit Ronse,
geleid door Joeri Decatelle en Katrien Neufcourt. GMM-TWJ
zal alle bestaande productlijnen en -services blijven leveren
en tegelijkertijd de marketing verbeteren om de groep beter
te positioneren voor snellere binnenlandse en internationale
groei. Darren Bill, zaakvoerder van Roccia (UK), dat Techni
verdeelt in het Verenigd Koninkrijk, ziet het alvast groots
(in gesprek met Natural Stone Specialist magazine): “We
denken dat Techni, dankzij zijn pomptechnologie, de nieuwe
marktleider zal worden in waterjets voor de steenindustrie.”
Overname in CNC?
GMM was al aanwezig in landen op 75 markten, maar is
hiermee nu echt een mondiaal bedrijf geworden. Het enige
wat de groei nog kan hinderen, aldus nog Corrado Franzi, is
een bepaalde mentaliteit die hij tot zijn spijt waarneemt in zijn
omgeving. Hij verwijt zijn landgenoten een zeker campanilismo
(klokkentorenmentaliteit): “De ontbrekende ressources zijn
niet financieel, maar zitten in HR. Vooral bij de jongeren is

Darren Bill, Roccia (UK)

"

het moeilijk om mensen te vinden die bereid zijn om altijd
bij te leren, te reizen, wereldburger te worden.” Zelfs mooie
bonussen lijken daarbij niet te helpen. “Als ik vraag aan een
werknemer om voor het werk een week in het buitenland
door te brengen, antwoordt hij me dat hij het weekend thuis
wil doorbrengen…”
Misschien dat met de overname van TWJ deze mentaliteit
definitief ten grave gedragen wordt? Het is overigens zeker niet
uitgesloten dat we van de kant van GMM groep binnenkort nog
nieuws vernemen op het overnamefront, zegt Corrado Franzi:
“Misschien zal het noodzakelijk zijn om nog een acquisitie te
doen, om het gamma aan te vullen voor onze referentiemarkt.
Zoals bijvoorbeeld in CNC.”

Waarom GMM Techni wou

Corrado Franzi haalt vier troeven aan
1. Specialisatie: “Techni maakt alleen waterjets, en doet dat tot in de perfectie” 2. Alles in eigen hand. “Techni ontwerpt
alle belangrijke componenten zelf in wat we noemen total technology. Techni maalt zijn eigen pompen en schrijft zijn eigen
software, daarbij inbegrepen systeemanalyse en internetverbinding tussen machine en fabrikant.” 3. Ultrazuinige pompen.
“Techni is bijzonder trots op zijn Quantum NXT pompen. Ze waren de eersten om dergelijke elektrische servopompen
te gebruiken, en hebben ook een patent op dit systeem. Het is geïnspireerd op technologie die werd gebruikt door Nasa
in het Space Shuttle programma. Het verschil met andere pompen is dat de Quantum NXY pompen slechts druk geven
wanneer het nodig is, en ook niet méér dan nodig. Wanneer de waterjet niet aan het snijden is, gaat de pomp in stand-by,
in plaats van via een overdrukventiel stroom, water en geld erdoor te jagen.” 4. Techni is toekomstgericht: “We willen
gebruik maken van Big Data en het Internet of Things om meer persoonlijke service uit te bouwen. Waterjet systemen zijn
meer onderhoudsintensief dan bijvoorbeeld GMM-brugzagen. En in de natuursteenindustrie hebben niet al onze klanten de
mentaliteit van een goed geolied onderhoudsteam... Ik zie dan ook tal van mogelijkheden om in onze ondersteuning meer
proactief en low cost te worden.”
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PLAATSING

TEKST EN FOTO’S: TILEXPERT

Projectbespreking XXL
XXL specialisten gaan veel verder dan
het plaatsen van gianttegels alleen

De tegelzetter van de nieuwe generatie houdt het niet meer bij het plaatsen van
grote tegels en tegelplaten aan de wand of op de vloer alleen. De vraag om nissen
en (badkamer)meubilair in een keramisch kleedje te stoppen groeit zienderogen.
Regelmatig stellen moderne binnenhuisarchitecten voor om naast het bekleden van
vloer of wand, de binnendeuren en kasten in hetzelfde keramisch plaatmateriaal
afgewerkt te zien. Wij volgden een badkamerrenovatie op in het Brugse waar deze
nuance effectief tot de opdracht van de praktijkuitvoerder behoorde.
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Gespecialiseerd tegelzetten
Vloerders beschikken niet altijd over de luxe om van start te
kunnen gaan op een ideale ondergrond die perfect vlak en haaks
is. De praktijk bewijst immers het tegendeel. In vele gevallen
dient men de basis waarop tegels geplaatst moeten worden
nog licht of zelfs drastisch aan te passen. Meestal vertoont het
pleisterwerk of de dekvloer onregelmatigheden, of werd er
door omstandigheden (lees: gebrekkige communicatie) geen
rekening gehouden met de soort en het formaat van tegels dat
erop verlijmd moet worden.
Voor de plaatsing van XL- en XXL-tegels wordt steeds de
strengste tolerantie aanbevolen. Dit is sterk afhankelijk van de
geometrische eigenschappen die in de voorbereidingsfase via
het lastenboek werden voorgeschreven.
In voorkomende case had de tegelzetter te maken met
een bestaand geglazuurd faiencewerk op de muren van
het formaat 20 cm x 30 cm, waarin rondom rond een
zwaar gestructureerde fries was gemonteerd. Ook de
bestaande gepolijste keramiekvloer in 30 cm x 30 cm diende
gerenoveerd te worden. De tegelzetter van dienst die we
tijdens de plaatsingsactiviteiten konden ontmoeten was
Catalin Gaitan die het volle vertrouwen van de bouwheer
genoot en de volledige fiat verkreeg om op zijn manier de
villabadkamer met plafonds van 2,95 m hoog duchtig aan te
pakken. Catalin is vooral in Brussel een van de bekendste
grootformaat-tegelspecialisten die ooit in de voetsporen
van zijn oud-leraar Peter Goegebeur is getreden en zich nu
vooral -terecht- profileert als de “Maestro Lastrificatore” (vrij
vertaald: “Meester-Platenplaatser”) onder de harde muur- en
vloerbekleders.
Catalin volgde onlangs nog een tweedaagse vervolmakingscursus
XXL in Modena in de ateliers van EITA (European Innovative
Tile Academy) in samenwerking met ASSOPOSA Italia. Ook
leden van het EUF waren er actief aanwezig om hun ervaringen
en kennis met elkaar te delen. Het EUF is de Europese federatie
die de nationale tegelzettersverenigingen vertegenwoordigt. In

België is FECAMO (federatie van de Belgische tegelzetters en
mozaïekbewerkers) er in zowel de EUF-Raad van Bestuur als
in het Europees Technisch Comité sterk vertegenwoordigd.
Het EUF omvat momenteel een 12-tal Europese landen.
Tegel- en plaatsingskeuze
Het is van groot belang dat de ondergrond waarop gewerkt
wordt steeds gekend is en vooraf gecontroleerd wordt op
enkele vaste criteria, met name onder andere:
• de aard en porositeit van de te betegelen
ondergrond (primer noodzakelijk?)
• de compatibiliteit van de ondergrond met
cementgebonden lijmen (bv. gipsbepleistering)
• de stabiliteit (bv. afstand draagstructuurbalken)
• de haaksheid en loodrechtheid van de te betegelen
vlakken
• het niveau/peil van de vloer
• de zuiverheid van de ondergrond
• de hardheid van de basis waarop gewerkt moet
worden
• het (rest)vocht dat zich eventueel in de te betegelen
onderlaag nog bevindt.
De bouwheer koos voor keramische grootformaattegels
100 cm x 300 cm x 5,5 mm (Kerlite van Cotto d’Este). De
platen zelf waren 5 mm dik en voorzien van ongeveer 0,5
mm glasvezelversterking aan de tegellegzijde. Daarvoor
diende de tegelzetter de bestaande wand- en vloerbekleding
in principe van een primer te voorzien, wat aanvankelijk ook
zou gebeuren. Doch na een test bleek dat de primer die op
de nochtans stofvrije en ontvette bestaande gepolijste vloer
was aangebracht onvoldoende was uitgehard na de door de
fabrikant aangeduide droogtijd. Hierdoor kon de “grip” van
de tegellijm tijdens het bindingproces niet worden verzekerd.
Tegelzetter Catalin Gaitan besloot daarom om zowel de
vloer als de wand eerst stofvrij op te schuren om pas daarna
de plaatsingswerken aan te vangen. De XXL-tegels werden
zorgvuldig gemanipuleerd, voorgeboord en gesneden volgens
de huidige EITA-richtlijnen. De rechtgetrokken lijmrillen op de
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rugzijde van de tegel werden parallel op de lijmrillen van de
te betegelen ondergrond (via de buttering/floating-methode)
geplaatst. Specifiek aan de aangewende plaatsingstechniek
was dat de tegels via leveling-clips perfect effen tegenover
elkaar werden aangespannen. Het “beentje” van het
gebruikte levelingsysteem was 3 mm dik, dat meteen ook de
definitieve voegbreedte bepaalde. Na het inkloppen met een
epoxyvoegspaan werden de tegelplaten nog nagetrild met
een speciale zuignap van Montolit, met name de gloednieuwe
‘Battile’, die op verschillende trilfrequenties kan ingesteld
worden. We merkten tijdens deze duwbewegingen op dat
steeds van binnen naar buiten en haaks op de lijmrillen werd
getrild. Na bevraging zou dit systeem voor een optimaal
lijmcontactoppervlak tussen de tegel en de ondergrond zorgen.

"
VOOR DE PLAATSING VAN XL- EN XXLTEGELS WORDT STEEDS DE STRENGSTE
TOLERANTIE AANBEVOLEN

"

XXL SPECIAL
Als klap op de vuurpijl had de vrouw des huizes bij importeur
TYLES een wastafel gezien in hetzelfde keramisch materiaal
als de gekozen wandtegels. Toeval wees uit dat enkele van
de toonzaalmodellen nu net door groottegelmeester Catalin
werden gecreëerd. Zo was meteen de juiste tegelzetter op
de juiste plaats ontdekt! De bouwheer koos vervolgens voor
een lavabo uit één stuk op volle lengte van namelijk 1,60 m en
een breedte van een goede 60 cm, het ideale formaat voor
twee personen die zich op een comfortabele manier naast
elkaar willen kunnen wassen. De keramische wastafel werd
volledig met de hand gemaakt op de werf, en in de badkamer
ter plaatse zwevend gemonteerd. De nodige (onzichtbare)
versterkingen aan de onderzijde zorgen voor een stabiel
geheel. Aan de voorkant werden twee langwerpige openingen
door de tegelzetter van dienst ingefreesd om handdoeken in
op te hangen.
Zowel de lange als de korte kanten werden in ‘verstek’ tegen
elkaar geplaatst en aaneen gekit met een speciaal daartoe
geschikte tweecomponenten silicone. De kleur van de kit
werd zo dicht mogelijk benaderd aan de hoofdkleur van de
wandtegelplaten, en geloof het of niet, alle passtukken werden
manueel gesneden, onder een hoek van 45° à 47° verzaagd
(boordversterkend!). Kort na de tweecomponenten verlijming
van alle meubelvlakken werden de hoeken zorgvuldig met
slechts een tiende van een millimeter tolerantie manueel
afgepolijst.
De redactie van Polycaro mocht in alle exclusiviteit getuige
zijn van de specifieke manier (lees: ongewone technieken)
waarop deze meester-tegelzetter zijn werk superprofessioneel
aanpakt. Als je van echt vakmanschap en beroepsfierheid
wil meespreken, moet je het in Brugge gezien hebben waar
grootse tegelplannen werden gesmeed, letterlijk!
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Foto’s
van deze volledig
afgewerkte “XXL Special”
krijgt u in de volgende editie
van Polycaro te zien!
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TOONZAAL

RG Tegel

TEKST: SAM PARET
FOTO’S: RG TEGEL

Ontdek de ongebreidelde
mogelijkheden van keramische tegels
in een originele, huiselijke setting
RG Tegel, specialist in keramiek, is het buitenbeentje in de tegelwereld en dat heeft het
in grote mate te danken aan haar zaakvoerder. Hoewel Caroline Vergauwen als het ware
opgegroeid is in het bedrijf van haar ouders, koos ze voor een totaal andere richting. Ze
richtte een creatief productiebedrijf op, bouwde dat succesvol uit tot een vaste waarde in
televisielandschap en verkocht het aan de Duitse beursgenoteerde holding P7S1. Ze weet
dus beter hoe je een goed format bedenkt en strategisch in de markt zet, dan hoe je een
tegel plaatst. Maar net dat heeft ervoor gezorgd dat ze 6 jaar geleden met open vizier het
bedrijf RG Tegel heeft gekocht en het sindsdien een eigen koers liet varen. Het maakt dit
bedrijf anders dan de rest en dat komt ook in de vernieuwde toonzaal tot uiting.
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Eén van de veranderingen die ze doorvoerde, is het schrappen
van de particuliere verkoop en het zich nog meer toespitsen
op de groothandel en de projectmarkt. Caroline Vergauwen:
“Ik hou van het strategische steekspel dat er bij komt kijken.
Dat heeft me destijds overtuigd om toch in de voetsporen
van mijn vader en grootvader te treden. Niet zozeer de
keramische tegel an sich, maar het zien van de mogelijkheden,
het snel veranderende landschap zowel bij de fabrikanten als
bij onze klanten en dat als dusdanig implementeren zodat je
kan inspelen op de markt en zelfs op toekomstige markten.
Ik vind het boeiend dat ik dat mee kan sturen en ik weet wat
daarvoor nodig is binnen dit bedrijf. Als people manager vind
ik het bovendien belangrijk dat onze mensen in mijn verhaal
geloven en er graag aan meewerken.”
Hoogwaardige producten aan een correcte prijs
Dat haar visie het bedrijf geen windeieren legt, blijkt uit de
cijfers. Sinds ze het zes jaar geleden overnam, groeide het
personeelsbestand van 32 naar 55 mensen en daar mogen
er in feite nog enkele bijkomen. Vooral voor de projectmarkt
is ze nog op zoek naar versterking. RG Tegel is in die markt
een belangrijke speler die vooral uitblinkt in het realiseren van
schier onmogelijke opdrachten. Iets waar Caroline terecht fier
op is. “Projecten zoals het provinciehuis in Antwerpen, een
waanzinnig mooi architecturaal project, zijn koren op onze
molen. De architect wou glasmozaïek voor de buitengevel
maar het product dat hij zocht, bestond niet. Niet in de dikte
noch in de afmeting of het materiaal dat hij wou. Niemand
leek dat euvel van 8000 m2 te kunnen verhelpen. Wij hebben
wel een leverancier van ons bereid gevonden om het samen
met ons te ontwerpen en te creëren. Dat was een enorme
uitdaging. We zijn er dan ook drie jaar mee bezig geweest
maar de voldoening nadien is des te groter. Het provinciehuis
is voor ons een mooie referentie, net als de nieuwe galerie
van Tim Van Laere op het Nieuw Zuid in Antwerpen en de

samenwerking met groten namen in de architectuurwereld.
Dat is wat ons drijft en wat je als bedrijf alert houdt. De
groothandel laten we vanuit deze insteek mee groeien: het in
de markt zetten van mooie hoogwaardige producten, waar
een correcte prijs voor betaald wordt en die zowel ons als
onze klanten toelaten om er beter van te worden. Want laat
ons eerlijk zijn, budgetproducten werken eerder begrenzend
en laten ons niet toe om op een gezonde manier actief te
blijven op LTM. Het is zeker niet de gemakkelijkste weg
vandaag, maar voor RG Tegel werkt deze strategie en het is
de enige weg die ik verkies te bewandelen.”
Ken je talenten
Het feit dat ze een andere leerschool heeft gehad voor ze
instapte bij RG Tegel, ziet ze allerminst als een nadeel. “De tijd
waarbij generaties elkaar vrijblijvend opvolgen in een bedrijf
is volgens mij voorbij. In onze sector was dat historisch vaak
het geval, maar dat lijkt mij niet meer zo verstandig. Zeker
niet als het talent, het inzicht en de goesting ontbreken, want
dat is, zeker voor middelgrote tot grote bedrijven, absoluut
noodzakelijk. Daarenboven lijkt het mij meer aangewezen op
vandaag om eerst in een ander type organisatie je horizon te
verruimen en kennis op te doen. Dan heb je het klappen van
de zweep al leren kennen en kom je met een ruimere geest
terug zoals bij mij het geval was. En uiteraard bezat ik meer
maturiteit toen ik overnam. Twintig jaar geleden had ik dat
niet gekund. Maar vraag me nog altijd niets technisch over een
tegel, want daar weet ik niets van. Schrijf maar op, de CEO
van RG Tegel heeft geen benul van hoe je een tegel plaatst.
Mijn capaciteiten liggen elders en ik ben ook niet te beroerd
om dat te zeggen. Ik weet waar mijn talenten liggen. Deze zet
ik in en ik heb me omringd met een klein team zeer gedreven
collega’s. We zijn allen erg complementair en samen ademen
we RG Tegel uit.”
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Vernieuwde showroom boordevol rust
Haar oog voor beeld, ervaring die ze opdeed in haar vorige job,
komt ook terug in het nieuwe concept voor de showroom. Geen
eindeloze schuiven, kasten en kleine boxen meer waar je soms het
bos door de bomen niet meer ziet, maar een rustige en huiselijke
setting creëren waar je meteen een mooi idee krijgt van alle
mogelijke toepassingen van keramische tegels. “Ik had zelf nooit
kunnen kiezen in de showroom zoals die vroeger was. Alle tinten
grijs en beige gecombineerd met een overaanbod aan schuiven
en kasten, dat was voor mij te koud en te druk. Ik heb me er lang
het hoofd over gebroken tot ik op een zondagmorgen op het
idee kwam om met twee volledige appartementen te werken.
Alles ging er uit en we hebben die opgebouwd in twee fasen,
want we bleven intussen wel klanten ontvangen uiteraard. Ook
de balie hebben we in een nieuw kleedje gestoken en van plaats
veranderd. Nu neemt die een mooie centrale plaats in. De bureaus
mogen ook gezien worden, gerealiseerd met nieuwe releases uit
2018. Wat je als bedrijf uitstraalt, moet immers ook in je burelen
tot uiting komen. We hebben er ook voor gekozen om sommige
kasten te vervangen door moodboards en -creaties waar klanten
mogelijke kleurcombinaties kunnen ontdekken bij de tegels.
We kunnen vanzelfsprekend niet alle schuiven elimineren, we
zijn tenslotte een groothandel met een groot aanbod maar die
zijn nu wel mooi geïntegreerd in het nieuwe concept. Ik wou
vooral rust creëren en daar zijn we wel in geslaagd, vind ik. Een
voorbeeld daarvan is de lange rij wastafels in de gang die we
telkens met andere tegels hebben gecombineerd. Door telkens
voor dezelfde wastafels, kranen en spiegels te opteren, is het voor
de klant gemakkelijker kiezen uit acht verschillende tegels. Zeker
voor de eindklant in de projectmarkt merken we het verschil.
Vroeger moesten onze 7 toonzaaladviseurs, die allemaal minstens
een opleiding interieur en vormgeving op zak hebben, veel meer
tijd steken in simulaties en presentaties omdat mensen van in een
schuif niet kunnen inbeelden hoe het er in hun huis of appartement
zou uitzien. In de nieuwe showroom is het net alsof ze thuis zijn
en dat gaat veel makkelijker. Er worden veel foto’s genomen, dus
ik denk wel dat we hen weten te inspireren door combinaties
van formaten, verschillende merken en materialen. We hebben
geprobeerd een complexe materie op een eenvoudige manier
voor te stellen.”
Enkel grote Europese fabrikanten
En dat is zeker gelukt, want sinds de verandering ontvangen
ze meer klanten per dag. De showroom wordt ook door de
klanten van de groothandel heel intensief gebruikt en bepaalde
presentaties worden met plezier geïmplementeerd in hun
toonzaal. Deze vernieuwende manier van werken, slaat dus aan.
RG Tegel zet resoluut in op kwaliteit en duurzaamheid en werkt
daarom bewust alleen samen met Europese fabrikanten in Spanje,
Portugal en vooral Italië. In die sector zag Caroline de laatste zes
jaar veel veranderingen met vooral veel acquisities door corporate
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Uitgelicht uit de toonzaal:
De shop in een shop van Kronos
Dit Italiaanse luxemerk toont op unieke wijze hun
laatste innovatieve product Le Reverse en RG Tegel
is de enige in België die het in die setting in hun
toonzaal heeft. De shop in een shop laat de diverse
mogelijkheden van Le Reverse mooi zien. Voor Le
Reverse baseerden ze zich op echte natuursteen, een
stuk dat evenmin ontbreekt, en gebruikten ze zowel
de voor- als achterkant van deze steen als inspiratie
voor telkens een reeks van keramische toepassingen
met zowel egale als genuanceerdere versies. Met
deze producten maakte RG Tegel een echte shop
met een wand, tafel, zitbankjes en zelfs lavabo’s. Ze
laten Le Reverse, een complexe reeks waarmee je
alle richtingen uitkan, ook zien in alle afmetingen, van
mozaïek tot grootformaat in 2m70.
Het is een uitgebreid verhaal waardoor deze shop
in een shop de enige ruimte in de toonzaal is die
voorbehouden is aan slechts één merk. RG Tegel
wil dergelijke concepten die ze leren kennen op
internationale beurzen als Cersaie (Italië), Cevisama
(Spanje) of Coverings (Amerika) in de toekomst nog
meer aanbieden.

groepen. Met leveranciers die niet onder een grote koepel
vertoeven, werkt ze minder samen omdat ze vreest dat die op
termijn zullen verdwijnen. “Ik heb dit fenomeen zien gebeuren
in de mediasector in de periode 2009-2011 en verbaasde
me er altijd over dat de keramische wereld pas recent deze
stappen heeft gezet.”
Grote namen, grootse projecten
Maar ook in de collecties is er sinds de komst van Caroline één
en ander veranderd. “Wij zijn meer gaan inzetten op design,
innovatie en beleving. Wij hebben uiteraard ook nog een
aanbod budgettegels maar dat is zeker niet onze core business.
Esthetiek gekoppeld aan een correcte prijs is dat wel. Die
evolutie hebben we met succes doorgevoerd, zowel in relatie
met onze klanten bij de groothandel als in de projectmarkt.
Een mooi gamma met topproducten in combinatie met onze
manier van werken heeft er bovendien toe geleid dat wij meer
prestigieuze projecten kunnen binnenhalen. Een voorbeeld
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contacteren voor projecten is het resultaat van daar zes jaar
lang hard op te werken.”
Showroom als weerspiegeling voor bedrijfsfilosofie
RG Tegel is altijd gespecialiseerd geweest in keramische tegels
en heeft nooit echt het pad van natuursteen bewandeld. En
dat hoeft voor Caroline ook niet want ook op dat vlak is er
veel veranderd. Caroline: “Het aanbod imitatie natuursteen
staat vandaag technisch en qua design zo goed op punt in het
keramische verhaal dat echte natuursteen er voor ons niet
bij hoeft. Het is ook een heel andere manier van werken. Kijk
bijvoorbeeld naar de collectie imitatie marmer van Ariostea,
Italgraniti, Mirage en Level (onderdeel van de Emil Group)
in onze toonzaal en je weet wat ik bedoel. De bronnen
voor natuursteen zijn ook niet oneindig in deze wereld. En
keramische tegels hebben ook het voordeel dat ze minder
fragiel zijn. De topmerken waar wij mee werken, blijven
bovendien innoveren en inspireren. En dat willen wij op onze
beurt met onze toonzaal, waar je ze allemaal terugvindt, ook
doen. Daarmee is onze showroom nu wel een weerspiegeling
van waar RG Tegel vandaag voor staat: design, innovatie en
beleving. En dat met topproducten aan een correcte prijs…”

De juweeltjes van Sicis
De collectie van dit Italiaanse luxemerk lijkt zo
weggeplukt uit de sprookjes uit Duizend en één nacht.
De kleurrijke mozaïeken uit Venetië fonkelen als
sterren aan de hemel in dit deel van de toonzaal dat
lijkt op een woonkamer uit een herenhuis en bezorgt
de bezoeker instant een wow-gevoel. Het is duidelijk
dat we hier over een uniek segment spreken en over
een andere prijsklasse. Zeker wanneer er bladgoud
aan te pas komt bij de mozaïeken kan het oplopen tot
duizenden euro per vierkante meter.
daarvan is Triple Living, de duurzame woonsite Nieuw Zuid
in Antwerpen, waar wij als voornaamste partner optreden.
Ook de befaamde Antwerp Tower, het binnenstedelijk
reconversieproject van buurtontwikkelaar Matexi zit bij ons,
net als de nieuwe woontoren Turnova in Turnhout en het
project Hungaria met luxueuze appartementen en penthouses
in hartje Leuven. Dergelijke historische en architecturale
projecten doen we nu meer dan vroeger. Dat is de uitstraling
die RG Tegel vandaag bij mooie en grote architectenbureaus
geniet, zowel nationaal als internationaal. Dat toparchitecten
als Crepain Binst, Vincent Van Duysen of Stefano Boeri ons
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De collectie van Sicis is ook een concept verhaal met
bijhorende handvaten en stoffen want mensen die voor
Sicis kiezen, gaan voor het volledige interieur. Bij Sicis
willen ze daarop verder gaan door ook meubels en
andere accessoires aan te bieden. Klanten die interesse
hebben, worden uitgenodigd in de toonzalen van Sicis
in Parijs of Milaan. RG Tegel is de enige in België die
dit concept aanbiedt en de klant begeleidt en ontzorgt
tot in Milaan toe.

109

actua

FEDERATIE

Pro Mosaico International vzw
vernieuwt volledige Raad van Bestuur

Mensen die gebeten zijn door de ambachtelijke mozaïekkunst moeten bij PMI (Por Mosaico
International) zijn om er hun gading te vinden. Om de kunst van mozaïek beter te leren kennen
heeft een groep gepassioneerden zich enkele jaren geleden gebogen over een manier om de
‘Art Mosaic’ te promoten. De rode draad van de kleine mozaïekjes vindt men doorheen de
kunstgeschiedenis, startend in de oudheid en nog altijd springlevend in de 21e eeuw…

Definitie mozaïek
Bij ons ‘in de bouw’ wordt aangenomen dat mozaïek maximale
afmetingen heeft van 49 cm2 (7cm x 7cm bv.). In de artisanale
wereld vindt men dit ronduit belachelijk! Artisanale mozaïek is
een kunstvorm waarbij een groot aantal zelfgemaakte, kleine
gekleurde vierhoekige steentjes (ook ‘tesserae’ genoemd)
in een vloer of wand worden verwerkt. In de Griekse en
Romeinse tijd werden in luxe villa's reeds mozaïeken gemaakt
waarmee verhalen en taferelen afgebeeld werden. Op diverse
plaatsen in Europa zijn er nog prachtige mozaïekwerken
teruggevonden die goed bewaard zijn gebleven.
In de Middeleeuwen was ook de ‘cosmatentechniek’ bekend,
waarbij op geraffineerde wijze geometrische figuren werden
ingelegd. Dit zou een kunstvorm geweest zijn waarbij
ingewikkelde non-figuratieve mozaïeken werden gevormd uit
verschillende gekleurde stukjes marmer. Naast vierkante en
ronde figuren werden er ook strookvormige stukjes ingewerkt.
Deze specifieke techniek werd ontwikkeld in de 12e eeuw en
toegepast tot ongeveer de 14e eeuw.
Speciale technieken
Men kan kunstmozaïek op verschillende manieren plaatsen.
Een mogelijke methode is het ter plaatse inwerken op
een bestaande ondergrond (vloer, muur, plafond,…). Een
op voorhand gedefinieerd figuur dat al dan niet vooraf
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werd geschetst wordt stukje per stukje direct op de juiste
plaats gemonteerd. Vaardigheid en vooral geduld is hier de
boodschap daar ze effen ten opzichte van elkaar gemonteerd
moeten worden. Het is hier van groot belang dat ook de
ondergrond waarop de mozaïekjes geplaatst dienen te worden
biljard-effen is!
Een andere methode is het voorbereiden van een sjabloon op
een stuk papier, karton, gaas of stof. De steentjes worden daar
eerst in spiegelbeeld op aangebracht. Deze voorbereidingen
gebeuren meestal in een kunstatelier. De sjabloon is dus het
omgekeerde van de uiteindelijke afbeelding. Naargelang de
grootte van het mozaïekwerk, kunnen verschillende kleinere
sjablonen als een puzzel in elkaar gestoken worden. Ze
worden voor het gemak meestal vooraf genummerd. Bij de
plaatsing in een cementpap of tegellijm voorkomt men bij deze
methode gemakkelijker eventuele legfouten. Het sjabloonvel
wordt na de plaatsing van de mozaïek voorzichtig verwijderd
zodat ze na zorgvuldige reiniging aan het oppervlak opgevoegd
kunnen worden, indien dit is vereist.
Doelgeriche organisatie
Met volle bewondering voor de kunstambacht met hamer
en kapblok kwam grootmeester-mozaïekartiest Gino Tondat
in 2012 op het lumineuze idee om samen met enkele
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vrienden een organisatie op te richten ten behoeve van de
mozaïekkunst.
Deze Eeklonaar is de zoon van een Italiaanse vader en
Vlaamse moeder. Reeds op 13-jarige leeftijd trok hij naar
Italië om er les te gaan volgen aan de wereldbefaamde
Scuola mosaicisti del Friuli in Spilimbergo, een gemeente in
de provincie Pordenone. Vier jaar later studeerde hij af als
jongste ‘Maestro di mosaico’ ooit. Na zijn studies ging hij
werken in het mozaïek- en terrazzobedrijf van zijn vader
Romano, waar hij langzaam maar zeker zijn eigen innovatieve
verwerkings- en plaatsingsmethode ontwikkelde, maar steeds
rekening houdende met het respect voor de authentieke
mozaïektechnieken. Gino Tondat doceerde tot voor kort zelf
jarenlang aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten
te Wilrijk (Antwerpen) waar hij zijn kennis en ervaring doorgaf
aan studenten uit zowel binnen- als buitenland. Later richtte hij
samen met oud-cursiste Sarah Landtmeters zijn eigen bedrijf
‘Mosaico di Due’ op om zijn ‘attività artistiche’ in de praktijk
om te zetten. Zijn specialiteit is nu vooral het restaureren
van voorname monumenten (kerken, stadsschouwburgen,
geklasseerde gebouwen, enz.).
Redenen genoeg voor hem dus om iets voor de kunstmozaïsten
op touw te zetten. Gino werd in 2012 gebombardeerd tot
ondervoorzitter van Pro Mosaico International vzw, terwijl
zijn gemeentegenoot Koen Loete het voorzitterschap op hem
nam.
Artisanale mozaïekwind
Even tijd voor verandering! Vanuit het secretariaat van
PMI wordt een schrijven verstuurd naar alle leden met de
melding dat de volledige Raad van Bestuur wordt vernieuwd.
Met het doel om ook buiten de Antwerpse grenzen wat
meer leven in de brouwerij te blazen, werd op 8 juni een
AV (Algemene Vergadering) georganiseerd. De resultaten
tijdens de vergadering in de ‘Harmonie Sint Bavo’ te
Wilrijk waren enigszins verrassend (of toch niet?). De
nieuw verkozen voorzitter met 20/22 voorkeurstemmen is
grootformaattegelmeester Peter Goegebeur geworden!
Toen wij hem voorzichtig vroegen hoe dit ‘tegengesteld beeld’
nu mogelijk was, antwoordde hij met z’n gekende glimlach: “U
kon het tipje van de sluier reeds oplichten tijdens de twee laatste

Belgische kampioenschappen ‘Tegelzetten’. Ik combineerde in
de officiële opdracht steeds grootformaattegels met kleine
glasmozaïeken, waarbij steeds een vrije zone was voorzien
voor een creatieve mozaïekrealisatie. Mijn passie is er vooral
gekomen toen mijn goeie vriend Gino Tondat een vijftal jaren
geleden mij leerde hoe je échte natuursteenmozaïek verwerkt
met de ‘martellina’ en ‘tagliolo’.
Deze nieuwe passie begon eigenlijk echt op de beurs ‘Stone
& Tile, waar hij samen met Sarah Landtmeters twee edities
lang enkele aantrekkelijke demonstraties voor het publiek
heeft verzorgd. De feeling en finesse dat ik van hem heb
meegekregen, die kan je niet in de eerste de beste traditionele
mozaïekfabriek meekrijgen. Ik was meteen ‘verkocht’ en
steunde zijn initiatief als erelid. Vandaar dit voor velen wellicht
in eerste instantie als een verrassend resultaat kon overkomen
daar ik dit nooit aan de grote klok heb gehangen.
Mijn nieuwe bestuurs-equipe binnen PMI zijn puur sang
specialisten met heel veel liefde voor deze ambachtelijke
activiteit en gaan voor dezelfde target: een onweerstaanbare
drang tot het maken en verspreiden van vereeuwigende
kunstmozaïek. Laat de geschiedenis van de handgemaakte
mozaïekstukjes dus nog lang en gelukkig verder leven!” Ook
de Florentijnse renaissanceschilder Domenico Ghirlandaio
verwoordde het reeds: “Mozaïek is een schilderij voor de
eeuwigheid”…
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Raad van Bestuur 2019-2022
1.
2.
3.
4.

Peter Goegebeur, Voorzitter
Pieter-Jan Vandeweyer, Ondervoorzitter
Chantal Bastiaens, Secretaresse
Dora Verhoeven, Penningmeester
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Bostik

maakt sprookjes zichtbaar in
Thermen Berendonck
Er gaat veel professionalisme schuil achter de belevingswereld van de nieuwe ultieme Thermen
Berendonck in Wijchen bij Nijmegen. Elf Bostik producten zorgen in de talrijke sauna’s, binnenen buitenbaden, zoutbaden en rustruimten voor een idyllische uitstraling van wanden en
vloeren. Bijzondere productkwaliteiten worden door de unieke uitstraling van wanden en
vloeren onzichtbaar zichtbaar gemaakt.
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Het project
Thermen Berendonck is na Thermen Bussloo en Soesterberg
de derde thema-wellness beleving van Quality Wellness
Resorts, met als thema de sprookjesachtige verhalen en
betoverde wellness uit het wondermooie Azië, samengebracht
in de sfeer van 1001 Nacht. Een complete wellnessbeleving
met uiteenlopende sauna’s, met een ultra binnen-buitenbad
van 50 bij 10 meter, afkoelbaden in sprookjesachtige decors,
rustruimten met uitzicht over de Berendonck en met de
grootste theatersauna van Europa. Het overgrote deel van
deze wellnessruimten werden betegeld door Ultra Bad uit Urk
en voorbewerkt, verlijmd en afgevoegd met Bostik producten.

worden blootgesteld aan hoge temperatuurschommelingen,
waardoor extra hoge eisen aan de producten worden gesteld.
Elke tegel behaalt zijn optimale uitstraling door de juiste
verlijming.

De verwerking

1. VOORSTRIJKMIDDEL

Toegepaste producten
Ook al blijven de producten veelal onzichtbaar, Thermen
Berendonck is een showroom van Bostik kwaliteiten, bestaande
uit voorstrijkmiddelen, membranen, lijmen en voegmiddelen.
Elf toegepaste Bostik producten dragen bij aan de ultieme
wellnessbeleving die Berendonck biedt.

Sjon van Dokkum van Ultra Bad: “Dit is het meest ultieme
project uit ons zeventienjarig bestaan als bedrijf. Bij complexe
projecten als dit weten we ons in de voorbereiding als
uitvoering gesteund door kennis en advies van Bostik. Samen
zoeken we naar de beste aanpak en de meest duurzame en snel
verwerkbare oplossingen. Want hier draait alles om: kwaliteit,
duurzaamheid en een hoge verwerkingssnelheid. Producten

Ardagrip Classic:
Om de hechting van wanden en vloeren te
optimaliseren werden deze voorgestreken met Ardagrip
Classic, een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel,
speciaal voor poreuze ondergronden zoals
cementgebonden mortels, gipsplaten en cellenbeton.



!
NIEUW

TURBOTEC 2K+

AL NA 2 UUR REGENBESTENDIG
EN BELASTBAAR NA 16 UUR

DÉ SNELLE EN ZEER PRETTIG VERWERKBARE
WATERAFDICHTING!

VEROUDERINGS-, UV- EN
VORSTBESTENDIG
ZEER FLEXIBEL, KWAST-,
SPATEL- EN VERSPUITBAAR
PROFESSIONELE WATERAFDICHTING VOOR DE SLIMME VAKMAN!
Turbotec 2K+ is een twee componenten, reactief afdichtende laag
voor universeel gebruik binnen en buiten, op wanden en vloeren,
als samengestelde afdichting (AIV-F) onder keramische tegels of
natuursteen en voor het afdichten van betonelementen die continue
in contact staan met de aarde. Na uitharding is het product waterdicht,
scheuroverbruggend en duurzaam flexibel. Turbotec 2K+ is bitumenen oplosmiddelvrij. Kan eenvoudig worden aangebracht met een
kwast, roller, lijmkam/spaan en is ook machinaal verspuitbaar. Kijk
voor meer productinformatie op onze website: www.bostik.nl

25 kg

5 kg

SCAN VOOR DE
INSTRUCTIEVIDEO
Funderingen / Kelderwanden

Balkon- / terrasvloer
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Zwembaden/Sanitaire ruimtes
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2. VOORBEREIDING

3. HET VERLIJMEN

Stucco w-140 / Stucco W140 DR:
Om effenheden, sleuven en gaten in betonwanden bij
te werken, te repareren en uit te vlakken werd Stucco
w-140 toegepast, een snelafbindende lichtgewicht
uitvlakmortel. De snelle uitharding maakt dat wanden
vervolgens binnen korte tijd betegeld kunnen worden.
In de kleinere ruimtes is gebruik gemaakt van de
stofarme Stucco W-140 DR.

Ardaflex Marmor
Voor het verlijmen van de leisteen-tegels
in de zwembaden werd een witte flexibele
dunbedmortel Ardaflex Marmor toegepast. Deze
dunbedmortel is eveneens geschikt voor het
verlijmen van glasmozaïek of verkleuringsgevoelige en
gekalibreerde natuursteen.





Ardaflex Flexmortel
Voor het verlijmen van de keramische tegels werd
de Ardaflex Flexmortel gebruikt. Deze lijm bezit
zeer goede verwerkingseigenschappen en een hoge
standvastigheid. Deze Ardaflex Flexmortel is zowel
binnen als buiten toepasbaar, maar eveneens onder
water.



Ardatec Membraan
Zeker bij de overgang van het binnen- naar buitenbad
treden grote temperatuurverschillen op, tot soms wel
+30 graden binnen en -10 buiten. Op die plaatsen
zorgt het Ardatec Membraan voor het opvangen van
de thermische spanningen waaraan tegels worden
blootgesteld. Het membraan is ook toegepast om een
stabiele ondergrond te creëren onder de voorgevormde
ligbedden in het zwembad. Het Ardatec Membraan is
een vervormbare, scheuroverbruggende, gebruiksklare
en waterdichte afdichtings- en ontkoppelingsmat.



Ardaflex Turbo
Zeker in een project als Thermen Berendonck, waar
vloeren vaak ‘s nachts worden aangelegd of gerepareerd
om de volgende ochtend weer publiek te kunnen
ontvangen dan wel bepaalde deadlines te kunnen halen,
is de Ardaflex Turbo de ideale poederlijm voor het
verlijmen van keramische tegels. Want ‘s morgens (of
al na enkele uren) is de vloer weer volledig belastbaar.
Door de korte afbindtijd kan men direct beginnen met
voegen en zijn ruimten snel begaanbaar.



Turbotec 2K+
Turbotec 2K+ is bestand tegen enorme waterdruk, zoals
die ontstaat op de wanden en vloeren van het grote
zwembad van 50 bij 10 meter dat van een binnenbad
overloopt naar een buitenbad. Daarnaast werd de
Turbotec 2K+ ook toegepast in het zoutwaterbad
dat zich in een sprookjesachtige omgeving bevindt.
Turbotec 2K+ is een twee-componenten flexibele
hybride minerale afdichting die zowel binnen als buiten
toegepast kan worden bij wanden en vloeren en ook bij
keramische en natuursteen wand- of vloerbekleding.



Ardatape
Om scheurvorming te voorkomen in inwendige en
uitwendige hoeken in natte ruimten werden deze
hoeken voorzien van Ardatape dichtband, een
hoogwaardige wapeningsband. De Ardatape laat zich
gemakkelijk aanbrengen en is ook te gebruiken bij
dilatatievoegen. Hij is licht in gewicht en heeft een hoge
inscheursterkte.

Ardaflex S2 Premium
Deadlines zijn uitermate krap in een project als
Thermen Berendonck en dus wil men de verse en jonge
cementdekvloer snel betegelen. Dan past men graag
d Ardaflex S2 Premium toe. Deze is uitermate geschikt
voor groot formaat vloertegels, omdat hij de spanning
opvangt die ontstaat onder deze tegels en op die manier
scheurvorming voorkomt.





4. DE AFWERKING
Ardacolor Flex:
Voor het voegen van het keramische wand- en
vloerbekledingen, maar ook voor het voegen van
steenstrips werd de Ardacolor Flex gebruikt. Het woord
Flex geeft al aan dat de Ardacolor flexibel meebeweegt
bij temperatuurschommelingen. Hij is geschikt voor
een voegbreedte tussen 3 en 15 mm en zowel binnen,
buiten als onder water toepasbaar.



Ardacolor Xtrem Easy
Als laatste is er nog de Ardacolor Xtrem Easy; een
gekleurde epoxyhars-voeg die hoog belastbaar is en
werd toegepast in de zwembaden, zoutbaden en andere
natte ruimtes zoals de cooling down-grotten. Een groot
voordeel van de Ardacolor Xtrem Easy is dat er nooit
kleurverschillen ontstaan.
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Een volwaardig pensioen
opbouwen als zelfstandige?
Dat kan via een POZ

BRON: ACCOUNTANCY MON3AAN

Het gemiddeld wettelijk pensioen in België is vandaag relatief laag, zeker voor zelfstandigen.
Het merendeel van de zelfstandigen en de bedrijfsleiders doet daarom beroep op de VAPZ.
Met de VAPZ kunnen bedrijfsleiders en zelfstandigen hun wettelijk pensioen aanvullen en
krijgen ze extra fiscale en sociale voordelen. Toch is de VAPZ niet genoeg om dezelfde
levensstandaard aan te houden. De bedrijfsleiders hadden reeds IPT om hun pensioen verder
aan te vullen terwijl de zelfstandigen als variant enkel nog hun spaarboekje hadden. Met de
POZ komt daar nu verandering in.

100%

Pensioensparen

80%

Groepsverzekering

IPT

POZ

Wettelijk pensioen
ambtenaren
VAPZ

Wettelijk pensioen
werknemer
Zelfstandige

0%

De POZ is net zoals de Individuele
Pensioentoezegging (IPT) voor
zelfstandige bedrijfsleiders, een aanvulling
op de reeds bestaande Vrij Aanvullend
Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).
Met de invoering van de POZ hebben
zelfstandigen in een eenmanszaak ook
een mogelijkheid om hun wettelijk
pensioen aan te vullen tot een volwaardig
pensioen.
Voor wie?

1e pijler
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Sinds 30 juni 2018 hebben ook
zelfstandigen de mogelijkheid om een
aanvullend pensioen op te bouwen
via een Pensioenovereenkomst
voor Zelfstandigen (POZ) en
geven de betaalde POZ-bijdragen
recht op een belastingvermindering
van 30% (+ gemeentebelasting)
in uw aangifte personenbelasting.
Deze belastingvermindering wordt
slechts toegekend indien er geen
pensioenkapitaal wordt gevormd dat de
80%-grens van het wettelijk rustpensioen
overschrijdt.

2e pijler

3e pijler
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persoon (met uitzondering van
zelfstandige bedrijfsleiders), de
meewerkende echtgenoot en voor de
zelfstandige helpers. Zelfstandigen in
bijberoep kunnen deze ook afsluiten
onder bepaalde voorwaarden.
80%-regel
Eén van de voorwaarden om te
genieten van een belastingvermindering
is dat uw totale pensioen, de som van
uw wettelijk pensioen (1ste pijler) en
aanvullende pensioenen (2de pijler),
voor een volledige loopbaan van 40 jaar
niet hoger mag zijn dan 80% van uw
referentie-inkomen, nl. het gemiddeld
inkomen van de laatste drie jaar. De
maximum toegelaten premie voor POZ
hangt dus af van de VAPZ-premie en
de combinatie zorgt voor het grootste
aanvullende pensioenkapitaal. Opgelet,
de 80%-grens wordt voor POZ en
VAPZ anders berekend. Laat deze grens

dan ook door uw verzekeringsmakelaar
berekenen.
Taxatie
Op de POZ-premies betaald u een
taks van 4,4%. Het pensioenkapitaal zelf
wordt op moment van wettelijke of
vervroegde pensionering of bij overlijden
belast aan een afzonderlijke tarief van
10% (+ gemeentebelasting). Indien
u het pensioenkapitaal op een ander
moment zou willen opnemen betaalt
u 33% (+ gemeentebelasting) in plaats
van 10%. Het moment van opname van
het kapitaal is van zeer groot belang,
dit laatste geldt tevens voor de andere
pensioenvormen.
Conclusie
Op fiscaal vlak blijft VAPZ interessanter.
Bij VAPZ betaald u geen premietaks en
de betaalde bijdragen kan u aftrekken
als beroepskost in de personenbelasting,

dit komt neer op een belastingbesparing
aan het marginaal tarief (maximaal 50%
+ gemeentebelasting). Bijgevolg betaalt
u ook minder sociale bijdragen. POZ is
wel een goede aanvulling op uw VAPZ,
maar staar u hier niet blind op. Er zijn
ook andere goede pensioenvormen
zoals het klassieke pensioensparen,
langetermijnsparen en IPT voor degene
die een vennootschap hebben.
Mon3aan
Voor meer informatie kan u bij uw
verzekeringsmakelaar of bij Mon3aan
terecht. Mon3aan is gespecialiseerd
in fiscaliteit voor kmo’s. Naast
personenbelasting hebben we tevens
specialisten in vennootschapsbelasting,
BTW en andere fiscale en juridische
domeinen.
Contact: Accountancy MON3AAN –
info@mon3aan.be – 09/247.47.65

Uw expertise
is maatwerk…
…onze online accountancy is dat ook.
Cloud accountancy

Advies

Fiscaliteit

Uw boekhouding verloopt
volledig digitaal, voor uw comfort.
De tijdswinst gebruiken we
voor een meer persoonlijke opvolging.

Wij brengen u uw cijfers op een
begrijpelijke manier.
Voor fiscaal, juridisch, strategisch en
corporate advies kan u bij ons terecht.

Bij Mon3aan zijn wij allen gespecialiseerd
in fiscaliteit voor KMO’s.

Voor meer info, surf naar www.mon3aan.be en contacteer ons.
Polycaro
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JURIDISCH

BA-verzekering

verplicht voor intellectuele
beroepen in de bouwsector
Vanaf 1 juli 2019 zullen alle intellectuele beroepen in de
bouwsector hun burgerlijke aansprakelijkheid, kortweg BA,
moeten laten verzekeren wanneer zij bouwen of renoveren.
Dat beslist de federale regering.

Bronnen: Bativox / Protect

De laatste jaren is het landschap in de bouwsector heel
wat veranderd: nieuwe intellectuele beroepen maken hun
opkomst en worden betrokken partijen bij het bouwen.
Sommigen daarvan hadden al een wettelijke verzekeringsplicht.
Architecten en aannemers bijvoorbeeld werden sinds 2018
verplicht om een tienjarige aansprakelijkheid m.b.t. stabiliteit,
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soliditeit en waterdichtheid te verzekeren. Die wet wordt nu
uitgebreid naar alle intellectuele beroepen in de bouwsector.
Aanvulling
Het wetsvoorstel zou complementair moeten zijn op de
wet Peeters-Borsus m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid
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woningbouw, die sinds juli vorig jaar al in
werking trad. Die nam de discriminatie
tussen architecten en aannemers weg,
aangezien architecten al geruime tijd
verplicht worden zich te verzekeren
voor fouten bij de uitvoering van hun
beroep.
Andere spelers
Maar een bouwheer wordt niet enkel
met aannemers en architecten geconfronteerd, ook andere dienstverleners
zoals landmeters-experten, veiligheidsen gezondheidscoördinatoren etc.
spelen een grote rol bij een bouw of renovatie. Door het nieuwe wetsvoorstel
zal een gelijke behandeling nagestreefd
worden. Alle intellectuele beroepen
zullen dus een BA-verzekering moeten
aangaan. De verzekeringspolis dekt de
burgerlijke aansprakelijkheid gedurende
3 jaar in ruil voor een eenmalige polis.

Bescherming
Een eigen huis bouwen, een woning
kopen of renoveren zijn levenslange
investeringen. Daarom nam de federale
regering in het algemeen en de
ministers van Economie en KMO’s in
het bijzonder desbetreffende maatregel.
De ondernemende burger wordt
beschermd en zal zo misschien sneller
projecten onder handen nemen. De wet
geldt bovendien niet enkel op woningen,
maar op elke vorm van onroerende
werken: zowel voor de bouw van een
kunstwerk als een weg of huis. De
tienjarige aansprakelijkheid gaat ook mee
bij een verkoop van een vastgoed.
Wat wel en wat niet?
Maar de hamvraag die u
waarschijnlijk stelt is wat wel en
niet onder de verzekering valt.
studiebureau die zich bezighoudt

de koeling, verwarming en ventilatie
van een gebouw, en waarbij door
overdimensionering een te zware
installatie wordt geplaatst waardoor de
consument meer energie verbruikt dan
nodig, wordt bijvoorbeeld verzekerd.
Nog een voorbeeld is een vergissing in
de opmeting van een terrein door een
landmeter-expert of een vergissing in
het energieprestatiecertificaat.
Het is voor iedereen de beste keuze
om zo snel mogelijk problemen op te
sporen en uit te klaren wie het gebrek
veroorzaakte. Bouwen blijft handwerk,
waarbij je ervan mag uitgaan dat iedereen
te goeder trouw handelt om een project
tot een goed einde te brengen.

zich
wat
Een
met

15
JAREN

Verdeling via handelaren
Uitgebreid aanbod
Grote stocks
Service op maat
EN KLAAR VOOR DE
GE T A F R E E C A R C HE C K - UP
TOEKOMST
4 Vestigingen
info@vietbluestone.com - www.vietbluestone.com

Polycaro

119

actua

OVERHEID
TEKST EN FOTO’S: LIES PAELINCK

IMVO Initiatief TruStone
Vlaanderen en Nederland bundelen
krachten voor eerlijke natuursteen
De natuursteensector in Vlaanderen en Nederland hebben samen met de
Vlaamse en Nederlandse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt
voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen uit
risicolanden zoals bv. India en China. Met dit ‘IMVO Initiatief TruStone’ wil
de sector structurele problemen in de productielanden aanpakken inzake
mensenrechten, arbeidsrechten en milieu issues.
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Problematiek
Van bedrijven wordt verwacht dat ze zich inspannen voor
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en duurzaam ketenbeheer. Dit zijn niet enkel verwachtingen
vanuit de maatschappij en de Overheid, ze worden bovendien
vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals
de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven
en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en de fundamentele
arbeidsnormen van de International Labour Organization
(ILO).
De winning en verwerking van natuursteen echter kent in
de landen van oorsprong vaak een structurele problematiek
waar inkopende bedrijven als alleenstaand individu weinig
slagkracht tegen hebben. We spreken over kinderarbeid,
gedwongen arbeid, veiligheid en gezondheid op de werkplek
en milieu issues. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika
wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder
omstandigheden waarbij er sprake is van schending van
mensen- en arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt
geschaad. Teneinde die slagkracht te vergroten en verandering
te stimuleren, werd het Vlaams-Nederlands Initiatief TruStone
opgericht dat zich focust op Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en Inkopen van ‘ethische’ of ‘eerlijke’ natuursteen.
TruStone is een uniek samenwerkingsverbond tussen
Vlaanderen en Nederland, en verbindt diens Overheden,
bedrijven, bracheorganisaties, ngo’s en vakbonden.
Vlaams Minister-President Bourgeois ondertekende dit
Initiatief TruStone op vrijdag 10 mei in bijzijn van o.a. de
voltallige Benelux Federatie van Natuursteengroothandels
(Febenat). De Vlaamse Regering kent voor de periode van 3
april 2019 tot en met 31 december 2022 een projectsubsidie

TRUSTONE IS EEN UNIEK
SAMENWERKINGSVERBOND
TUSSEN VLAANDEREN EN
NEDERLAND, EN VERBINDT
DIENS OVERHEDEN, BEDRIJVEN,
BRACHEORGANISATIES, NGO’S EN
VAKBONDEN

"

van maximaal 115.000 euro toe aan de Sociaal-Economische
Raad (SER) in Nederland, als Vlaamse bijdrage in het project
TruStone. Ze gelast bovendien elke Vlaamse minister om
binnen zijn beleidsdomein mee te werken aan de uitwerking
van dit Initiatief. “Met de Vlaamse overheid promoten we
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De natuursector
in onze beiden landen bestaat uit enkele honderden
gespecialiseerde bedrijven waardoor dit initiatief een niet te
onderschatten impact zal hebben op duurzame productie en
handel. De lessen die we hieruit trekken zullen nadien ook
leerzaam zijn voor andere sectoren”, aldus Geert Bourgeois,
Vlaams Minister-President.
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BELTRAMI TERRAZZO LINE

OOK
BESCHIKBAAR
IN TEGELS
40x40 - 60x40
60x60 CM

BTL Nougat

BTL Star Black

Trendy
Terrazzo

BTL Basalt Grey

Nieuwe designs in BTL Terrazzo reeks

BTL Verde Alpi

Ook dit jaar bepalen de nieuwe designs en kleuren van de BTL Terrazzoreeks de trend. Met blikvangers als BTL Verde Alpi, BTL Star Black of
BTL Nougat brengt deze kwaliteitsvolle Terrazzo-collectie warmte,
speelsheid en een vleugje nostalgie in huis.

BTL Grey Granite

Nieuw : Naast platen op formaat 305 x 125 cm en een dikte van 2 en 3 cm
met verzoete afwerking, zijn deze 6 nieuwe kleuren ook beschikbaar
als tegels in de formaten 40 x 40, 60 x 40 en 60 x 60 cm (dikte : 2 cm)
met verzoete afwerking.
BTL Blanc des Pyrénées

BELTRAMI SHOWROOM - TUINPARK - STONE GALLERY
Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke
+32 (0)56 23 70 00
info@beltrami.be
beltrami.be
SHOWROOM, TUINPARK EN STONE GALLERY OP AFSPRAAK VIA BELTRAMI.BE
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Wervingsperiode
Om snel voldoende impact te kunnen realiseren is in de
komende wervingsperiode (die loopt tot eind september
2019) de inspanning er vooral op gericht om zoveel mogelijk
Nederlandse en Vlaamse bedrijven in de natuursteensector
alsook aanbestedende diensten te betrekken. Niet alleen
de bedrijven zelf, maar ook voorschrijvers zoals architecten,
natuursteenbewerkers en niet te vergeten de lokale besturen
worden opgeroepen om zich mee te engageren, en bij zowel
kleine private projecten als grote openbare aanbestedingen
bewust te kiezen voor duurzaam ontgonnen en ethisch
verantwoorde natuursteen. Hoe groter het draagvlak van
Initiatief TruStone wordt, hoe breder de impact in de hele
keten.
Inmiddels zijn pilots gestart om bedrijven en overheden er
toe te bewegen om natuursteen maatschappelijk verantwoord
in te kopen. Hieruit wil men leren over de wijze waarop
Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop bedrijven kan
stimuleren om actief bij te dragen aan het aanpakken en
terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder
kinderarbeid.

Tot slot
Is uw onderneming gesitueerd in Vlaanderen
en wil u net zoals BMB, Bauma Stone, Brachot-Hermant,
Beltrami, Maris, Vandix, Stone Senses, Tuinmaterialen
Meynen, Westvlaams Tegelhuis, Stone, Stoneasy en Marshalls
toetreden tot het TruStone-Initiatief?
Neem dan contact op met de sectorfederatie
Febenat via isabel@febenat.be.
Is uw onderneming in Nederland gesitueerd of wil u
meer informatie over TruStone? Surf dan naar
www.imvoconvenanten.nl/natuursteen.

Kiest u ook voor ethisch verantwoorde
natuursteen?
Initiatief Trustone is op 10 mei 2019 in Brussel ondertekend
door de Vlaamse overheid, de brancheorganisatie Febenat,
de vakbond ACV Bouw- Industrie & Energie, de ngo
WereldSolidariteit, Marshalls en Stoneasy. Op 13 mei
2019 werd in Den Haag het initiatief ondertekend door de
Nederlandse overheid, de brancheorganisaties DI-Stone,
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven
(ABN) en Bond voor Aannemers in Tegelwerken
(Bovatin), de vakbonden FNV en CNV, de ngo Arisa en de
natuursteenbedrijven Arte di Granito en Michel Oprey &
Beisterveld.
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TOONZAALINRICHTING

Showroomnieuws
2019 lijkt hét jaar te zijn waar zowel groothandels, kleinhandels, fabrikanten als agenten fors
hebben geïnvesteerd in een gloednieuwe of vernieuwde toonzaal. Klantenbeleving
en inspiratie staat bij elk van hen centraal. Wij pikten er enkele onder hen uit.
2

Vernieuwde toonzaal Gavra:
Toont uitgebreid gamma voor
alle professionals

Als groothandel in keramische tegels en platen richt Gavra
zich op meerdere doelgroepen met een divers gamma. “Deze
mix aan materialen voor verschillende professionele partners
samen brengen in de vernieuwde showroom, was geen
eenvoudige klus”, vertelt Hendrik Pelgroms. “Toch zijn we er
in geslaagd om één sfeervol geheel te creëren waar iedereen
zijn gading zal vinden.”

1

Alta Ceramica presenteert:
De gloednieuwe ‘Art Gallery of Ceramic’

Een nieuw tijdperk, een nieuwe uitdaging, een geheel nieuwe
start. Agentuur Alta Ceramica nodigde begin dit jaar haar
professionele klanten uit om de gloednieuwe ‘Art Gallery
of Ceramic’, een permanente tentoonstelling van op een
exclusieve locatie, te ontdekken waar zij het gehele jaar door
de nieuwste Cevisama en Cersaie collecties presenteert van
Sant’Agostino, Trend, Vives, Ape Grupo en Geotiles.
Fabrizio Fascianella: ”De inspiratie voor de inrichting komt van
één van de merken in de Alta Ceramica-portefeuille, Sant’
Agostino. De manier waarop ze hun producten presenteren
op beurzen, inspireerde me enorm.”
Kon je er niet bij zijn en ben je benieuwd hoe de Art Gallery
of Ceramic eruit ziet? Dan ben je het gehele jaar door welkom
op afspraak, en wel op volgend adres: Alfons Gossetlaan 44b,
1702 Groot-Bijgaarden.
www.altaceramica.be

Bezoekers kunnen in een 65-tal settings – verspreid over 3
verdiepingen – de toepassingen zien van trendy badkamers
en gezellige livings tot strakke inloopdouches. De opstellingen
worden aangevuld met moodboards en laten je verder
dromen. Alles komt
aan bod: terrastegels
in verschillende diktes
en maten voor in de
tuin, grote keramische
keukentabletten voor
het aanrecht, technisch
keramiek voor de
industrie, speciale decors
van topdesigners, enz.
“We
willen
alle
professionals inspireren
en hen duidelijk maken
dat Gavra hun ideale
partner is”, verklaart de zaakvoerder. In de toonzaal komen
verdelers hun collecties kiezen. De grote keramische platen en
keukentabletten kregen een aparte ruimte om zo nog meer
interieurbouwers en natuursteenbewerkers te overtuigen van
deze innovaties. Architecten en ontwerpers kunnen er terecht
voor hun doelgerichte zoektocht en er is extra aanbod voor
bouwpromotoren.
www.gavra.be
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DERMUL
Showrooms & Displays
De showrooms van Alta Ceramica en Impex Build werden gerealiseerd in samenwerking met
Dermul Showrooms & Displays. Deze Belgische firma is gespecialiseerd in het ontwerpen en de
produceren van kwalitatieve displays voor tegels, natuursteen en parket. Hierbij staan gebruiksgemak
en een perfecte integratie in elk type showroom centraal.
Op de site te Lokeren, met ruim 7.500 m2 productieoppervlakte, worden met oog voor detail de
nieuwste presentatiemeubelen ontwikkeld en geproduceerd.
Bij Dermul vind je een uitgebreid gamma aan displays, afgestemd op de actuele tegeltrends. Je kan
er ook terecht voor showroominrichting en meubelen op maat. Dermul Showrooms & Displays is
sinds jaar en dag een vaste partner voor de tegelsector.
Meer info of uw project bespreken?

Dermul BVBA
+32 9 348 23 27
info@dermul.com
www.dermul.com
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Impex Build EDS:
They’ve got it covered

Ook Impex Build EDS, gekend om haar productie en verkoop
van vloer- en wandtegels en mozaïek, zat niet stil. Met een
total makeover van hun showroom en kantoren, halen ze in
Zottegem vanaf heden alles uit de kast om hun professionele
klanten te imponeren. De heringerichte ruimte focust op het
ontvangen van grotere groepen, en op een harmonieuze
voorstelling van kleuren en formaten binnen hun verschillende
merken (Aqua Color, Sottocer en Casa tiles).
“De mogelijkheden in mozaïek worden eindelijk in al hun
glorie getoond, iets wat men moeilijker kan bereiken in de
showroom van de klant”, zegt Inge De Smet. “Architecten
worden met volle aandacht ontvangen in onze Architecten
Corner, waar Impex Build tailor made kan werken. En samen
met onze grote klanten en agenten, ontwikkelt Impex Build
in het ‘Tegel Labo’ nieuwigheden voor ons standaard pakket.
Bottom line: we’ve got it covered.”
De vernieuwde showroom straalt een jonge en frisse geest
uit, en wil sfeer en beleving creëren door te werken met
inspirerende moodboards.
www.impexbe.com

4

AZ Tegels:
Binnenkijken bij de kleinhandel

Ook in West-Vlaanderen staat de tegelwereld niet stil. We
lieten Luc Desmet een jaar terug reeds uitgebreid aan het
woord toen hij zijn levensdroom waarmaakte met een uit de
kluiten gewassen showroom van AZ Tegels in Oostrozebeke.
Een jaar later is de makeover van van zijn tweede tegelzaak in
Ingelmunster een feit.
Luc Desmet: “7 jaar geleden kochten wij een oud
schoolgebouwtje in Ingelmunster en richtten dit in als
tegelwinkel. Gezien de snelle vooruitgang in het wereldje van
keramische tegels was ook deze showroom aan vernieuwing
toe. We hadden het idee om een indoor terraspark te
maken om onze klanten op een aangename manier in een
gezellige sfeer hun buitentegel te laten kiezen. Gevolg? De
speelplaats en oude toiletruimtes hebben we afgebroken,
een volledige nieuwe vleugel werd aan het bestaande
schoolgebouw aangebouwd en dit hebben we ingericht als
indoor terrassenpark.
We kozen voor een unieke presentatie op grote banken en
grote vloervlakken die wij belichten met de laatste nieuwe
verlichtingsmogelijkheden om natuurlijk daglicht na te
bootsen.”
Tijdens deze aanbouw maakte het sympathieke familiebedrijf
ook van de gelegenheid gebruik om de bestaande showroom
volledig opnieuw in te richten en zo de allerlaatste nieuwe
trends in tegels te presenteren. Gekend om hun hoogstaande
kwaliteit en hun zin voor gastvrijheid, koos AZ Tegels opnieuw
voor de grootste Italiaanse en Spaanse merken en werd het
geheel het eerste weekend van juni feestelijk ingehuldigd!
www.aztegels.be
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Kort nieuws
Reünie ex-zaakvoerders
keramische tegelimport
Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de ex-zaakvoerders die 40
jaar lang een heel groot deel van de keramische tegelimport
in België in handen hadden, opnieuw bij elkaar voor een
gemoedelijk diner in de Ghelamco arena.

Vier dagen “proeven” van natuursteen
“On The Road to Marmo+Mac” is een internationale
conferentie voor ontwerpers die werken met Italiaanse
natuursteen. Een selecte groep professionals mocht van 5
tot en met 10 mei afreizen naar Verona. Vandaar trok het
gezelschap naar talloze groeves en architecturale monumenten.

We hebben het over (vlnr.): Roger Van Lerberghe (Building
Import), Paul Paermentier (Inter Carro), Marcel Van Lierde
(Eurocaro), Richard Vergauwen (RG Tegels), Rony Verbrugge
(Daldecor) en Marc Royaux (Cedexsa/Vilvordit). Herman
Pelgroms (Gavra) was verontschuldigd.

De Nationale federatie Natuursteen bewerkers, een onderdeel
van de cluster Complementaire bedrijven, selecteerde
hiervoor drie Belgische interieur architecten die aan deze
studiereis konden deelnemen. Landgenoten David Ampe,
Loïc Willemot en Rudi Frederix mochten zich gedurende
vier dagen onderdompelen in Italiës meest tot de verbeelding
sprekende materiaal.
Tijdens de Marmomac beurs in week 39 zal er opnieuw een
studiereis worden georganiseerd. Interesse om erbij te zijn?
Stuur dan een mailtje naar pne@ncb.be. Meer info op
www.steenmarmer.be

Sportief onderweg: tegels uit het
"Object" -programma van Rako
Het Tsjechische merk Rako kan dit jaar terugkijken op 136 jaar tegelproductie.
Traditionele gebouwen zoals het stadhuis en het Hotel Imperial in Praag, het
Amalienbad in Wenen, het parlementsgebouw in Helsinki, de Holland Tunnel
in New York of de Villa Tugendhat in Brno zijn verbonden door hun naam. De
bedrijfsgeschiedenis wordt succesvol voortgezet: vorig jaar produceerde het bedrijf
Lasselsberger ongeveer 28 miljoen m2 keramische wand- en vloertegels onder de
merknaam RAKO in Tsjechië. Meer dan tweederde hiervan werd geëxporteerd,
voornamelijk naar de Europese landen Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, de Beneluxlanden en Scandinavië. In totaal werden 67 landen op vijf continenten voorzien van
tegelseries uit de Tsjechische productie.

Rako Home / Rako Object
Producent: Lasselsberger
www.rako.eu
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Sportief onderweg is het "Object" -programma van tegelfabrikant Rako. Of het nu
is voor gebruik in grote arena's of voor het ontwerp van schoolsportfaciliteiten,
voor wellness of voor revalidatiecentra: de selectie van keramische moduleformaten
en speciale vormen, oppervlakken en kleuren is geweldig. Zo kunnen complete
zwembaden worden ontworpen, evenals douches en kleedkamers, foyers en
trappenhuizen.

Polycaro

info's

www.febenat.be

Verenigde krachten binnen de natuursteensector
Febenat, organiseerde op 16 mei de Febenat Member Day. Het doel van de avond was om alle leden, medewerkers en
sponsors samen te brengen en ideeën en ervaringen uit te wisselen ter promotie van natuursteen en ter versterking van de
sector.
Voorzitter Herwig Callewier richtte een dankwoord tot ex-voorzitter en stichter Rinaldo Castelli (Stone), alsook tot excoördinator/directeur Geert Legein, die hij dankte voor zijn inzet. Vervolgens liet Isabel Gruwez diverse sprekers aan bod
komen. Zij brachten boeiende onderwerpen en deelden hun kennis met de aanwezige collega-natuursteengroothandelaars.
Julien Vanhollebeke (Stone Consulting/Stone Senses) had het over het Qualitylabel, Ben Clerix (Tuytelaers) lichtte de
Education Days toe en Laurence Roelens (Brachot-Hermant Group) wees op het belang van een goede marketingstrategie.
Vervolgens verduidelijkte Anouk Matthys (Beltrami) de CE testen & technische fiches. Marcel Verdickt (Michel Oprey &
Beisterveld) deelde zijn kennis over de Technische commissie en klachtenbehandeling en Bram Callewier (Stoneasy) sprak
als enig niet-Febenat lid over ‘duurzame natuursteen’ n.a.v. het recent opgerichte TruStone Initiatief.
De Member Day werd op een warm applaus onthaald. Tijdens de napraatsessie werden plannen gesmeed voor een steengoede
toekomst.

Polycaro
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Heb je een vraag of een
idee? Wil je reageren
op een artikel? Of wil
je een artikel schrijven
voor Polycaro?

In memoriam
Gedurende het voorbije
kwartaal zijn enkele belangrijke
personen helaas van ons heen
gegaan. Stuk voor stuk sterke
persoonlijkheden die heel wat
hebben gerealiseerd binnen onze
sector.
We denken aan Dhr. Georges
Vaernewyck, Mevr. Anneke
Van Dijck, Dhr. Michel De Bes.
Onze gedachten gaan uit naar
hun familie, nabestaanden en
geliefden en wensen hen veel
sterkte toe.

In de kijker

Laat het ons weten via
info@polycaro.be
of +32 50 250 170
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Veiligheid op de werkvloer - Deel II
Thema: werk- en beroepskledij

130

Lid van de Unie
van de Uitgevers van
de Periodieke Pers

Polycaro

PRI
MUS
ONBEPERKT PRODUCEREN
- Hoge snijkwaliteit
- Slimme CAD/CAM-software
- Tot 60° interpolair
- 3D-waterstraalsnijkop

- Robuuste tafel
- Abrasief afvoersysteem
- Precisie aandrijftechnologie
- Abrasief managementsysteem

Ook verkrijgbaar met SERVOTRON:
meer dan 25 % energiebesparing

Primus 402

PIETERMAN GLAS- EN STEENTECHNIEK NV
INDUSTRIEWEG 111 - 3583 PAAL-BERINGEN
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SIKACERAM®-500 CERALASTIC
2-1 waterdicht maken en lijmen

Vezelversterkt en uitzonderlijk flexibel
C2E S2 met doorbuiging 17,3mm (EN12002)
Sneller, eenvoudiger
en economisch verantwoord!
Revolutie in de tegelwereld
eindelijk barstvrij lijmen op terrassen

• WWW.SIKACERAM.BE

