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FOLDER GELDIG 
T.E.M. 31/12
OF TOT EINDE 
VOORRAAD

* ALLE PRIJZEN
   INCLUSIEF BTW

DCG125

- Diamantschotelschijf voor 
beton en steen.
- Standard-lijn dubbele rij 
schotelschijf
- Excellente levensduur en 
schuureigenschap in beton 
en middelharde steen

€149,-

DPU230

- Universeel beton en 
bouwmaterialen diamantzaag
- Harde stenen / Lichtgewapend 
beton / Betonnen randen / 
Lateibalken / Gevelstenen / 
Algemene bouwwerken

€115,-
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SOLA WATERPAS

- Red3 - 180cm

KLAUWHAMER ERGO

- Hamer gesmeed uit een stuk 
voor extra slagkracht - Het 
verlengde handvat maakt meer 
grepen mogelijk - Optimale balans 
voor een lage spierbelasting 
en meer slagkracht - De 
optimaal gekromde klauw trekt 
makkelijker spijkers

HOOFDLAMP

- TAB 4136 - 10 W - LED - De 
absolute topper onder onze 
hoofdlampen - Verstelbaar in 
verschillende posities en heeft 3 
lichtstanden (100%, 50% en SOS)

€26,95 
per stuk

€54,- 
per stuk

€49,- 
per stuk

FOLDER GELDIG 
T.E.M. 31/12
OF TOT EINDE 
VOORRAAD

* ALLE PRIJZEN
   INCLUSIEF BTW
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ALU-TAPE KIP

- Kip 545 - 50mm/50m - Gladde en 
glanzende aluminium tape
- Hoge temperatuurbestendigheid ge-
combineerd met een goede kleefkracht 
en een lage applicatietemperatuur
- Aanbrengen op een schone, droge, 
stof- en vetvrije ondergrond

FIJNSTOFMASKER
P1 HONEYWELL

- set van 5 stuks - Vormvast, 
zelfs onder zeer vochtige om-
standigheden - Voorgevormde en 
gekleurde neusbrug voor perfect 
afstellen van het masker (geel) - 
Ruim binnenvolume voor makke-
lijk praten en ademen

COMFORTMASKERS

- set van 5 stuks

€10,75
per 5 stuks

€6,20
per 5 stuks

€3,95
per stuk

€0,84
per stuk

A-PRO GRAFIETPOTLOOD

- 25 cm - Universeel potlood - 
Geschikt voor het schrijven op 
gladde ondergronden vb glas, 
keramiek, tegels, enz

FOLDER GELDIG 
T.E.M. 31/12
OF TOT EINDE 
VOORRAAD

* ALLE PRIJZEN
   INCLUSIEF BTW
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KUIP RUBBER

- Inhoud: 45L

A-PRO AFBREEKMES

- AP-25mm - Twist lock - 
Ergonomisch mes - Gevormde 
softgrip handgreep voor 
verschillende gripmogelijkheden

€6,40
per stuk

€42,-
per stuk

€20,75
per stuk

TUBE LIGHT

- TAB 5520 - 20m - Flexibele 
LED-lichtslang van 20m - Voor-
zien van stroomkabel en strips ter 
bevestiging

BALLDOZER

+ GRATIS STOFBLIK
- P10101 borstel met steel
- Lengte: 550mm

€19,90
per stuk

+ 

FOLDER GELDIG 
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Industriezone Op’t Reeck 
Reeckervelt 9 • B-3770 Riemst  
T. 012 25 00 70 • info@daerden.be
www.daerden.be

DAERDEN, EEN UNIEKE AANPAK.

Daerden levert vloerelementen zoals welfsels, predallen en prefab-
elementen. Geen enkele producent is uitgerust zoals Daerden om 
kleine en grote betonvraagstukken op te lossen. Voor particuliere  
of professionele bouwers. 

Wij leveren oplossingen die bouwers in staat stellen kostenefficiënt  
te werken. Daerden heeft mensen in huis om met de architect  
en aannemer mee te denken in functie van de praktische plaatsing  
en uitvoering van de werken.
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Vlotte en veilige installatie door uniek 2-delig design

1.  géén uitstekende ankers
     = veilige werfsituatie

2. mechanische verbinding
     = vermindering  scheurvorming bij uitdrogen

3. efficiënte manier van monteren

Koppelankers Lijmsnelbouwsteen

DUALFIX
A MLA FIXINGS PRODUCT

SOLID FASTENING SOLUTIONS

193383_paneel_draadproducten_basis_a4.indd   2 11/02/19   16:39

WWW.BOUWMAT.BE



Mawipex bvba
Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten

info@mawipex.be        
www.mawipex.be

T +32 (0)3 328 00 00   
F +32 (0)3 328 00 04

BossCover 
Façade EPDM systeem

Het BossCover Façade Systeem is de ideale oplossing voor het wind- en 
waterdicht maken van gevel- en muurconstructies. BossCover Façade is 
een rubberfoliesysteem voor ramen, deuren en bouwvoeten.
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Megategels, trappen,  zwembadranden, 
boordstenen & tuinmeubilair in Smooth beton
De fluweelzachte ‘touch’ van de Smooth-oplossingen neemt heel wat vormen 

aan. In uitvoeringen die al heel wat buitenruimtes sieren. Of …  in uniek 

maatwerk.

Smooth-producten zijn met de hand gemaakt. Door vakmensen met een 

ambachtelijke liefde voor beton. Een bouwstof die bijna alle ontwerpen en 

vormen aankan. Die zich vlot combineert tot een harmonieus geheel. Maar 

vooral: die de tijd trotseert. En samen met jou aan karakter wint. 

Dit robuuste gamma met fluweelzacht uiterlijk bestaat in meerdere 

kleuren en creëert het ideaal totaalplaatje in harmonie met de andere  

Ebema_Stone&Style producten. Meer informatie, prijzen en bestelling bij 

jouw verdeler. 

stone-style.ebema.be

Megategel, Megatrap & Zwembadrand
Smooth - Grey Velvet

Smooth gamma

Planter & Beam zitbank
Smooth - Grey Velvet

Megategels als zwevende trap
Smooth - Cream Velvet

Megategel 
Smooth - Blue Velvet

WWW.BOUWMAT.BE
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Isolatie: niet wachten, snel vast Ook plafondtoepassingenSnel verlijmen van kleine platen

TURB

Het allersnelste lijmschuim
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Ja, Ik heb interesse in Easy Fix Turbo en bestel deze displays.
Oui, je suis intéressé par ce nouveau Easy Fix Turbo et commande les displays

Artikel
Article

EAN Omschrijving
Description

Inhoud 
Contenu

Verpakking
Emballage

Aankoop
Achat

AVKP Pro
PDVC Pro

excl BTW/TVA

AVKP Partic
PDVC Partic

incl BTW/TVA

Aantal kartons
Nombre de cartons

147015 5412926954896 Easy Fix Turbo NBS 750ml 12 6,05 € 8,49 € 12,10 € ................

147169 5412926955060 Easy Fix Turbo 
Combibox set stuk 70,00 € 99,00 € 140,00 € ................

Firma:
Société:
Contactpersoon:
Personne de contact:

Adres:
Adresse:

Tel:

Fax:

Mail:

Handtekening:
Signature:

Korting / Remise

… Display karton/carton (4k) 5%

… Display metaal/métal (8k) 10%

… Kopstand/ Tête de banc (26k) 15%

… Palletkorting / remise Pal (60k) 15%

Niet combineerbaar met najaarsactie Easy Fix
À ne pas combiner avec promotion d’automne Easy Fix

Kickstart promo
(until 31/12/2019)



 Hoge thermische en akoestische prestaties

 Duurzaam en milieuvriendelijk 

 Voor alle renovaties en nieuwbouw

 Kant en klaar product 

 Gebruiksgemakkelijk en verminderde droogtijd

THERMISCHE ISOLATIE  

AKOESTISCHE ISOLATIE 

UITVULLING

www.fi m.be

VLOERISOLATIE

IN ÉÉN PRODUCT
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webercol XXL is geschikt voor het plaatsen van XL- en XXL-tegels, en voor 
het plaatsen van tegels op een beloopbare verse chape.

Met webercol XXL win je tijd bij het plaatsen van tegels op vloerverwarming. 
Een ontkoppelingsmat is immers niet meer nodig. 

Ontdek webercol XXL op www.belgium.weber

Zie het 
groots met 

webercol XXL

WWW.BOUWMAT.BE



Marshalls NV | Nieuwstraat 4a, 2840 Rumst | Tel. 03 880 86 06 | infobe@marshalls.be | www.marshalls.be

Product in de kijker:
Stabilo

Voor prijzen: vraag de presales voorwaarden op bij uw vertegenwoordiger

Stabilo Grass groen
Stabilo Grass grijs

60 x 39 x 4

Stabilo grijs
115 x 80 x 3
115 x 80 x 4

115 x 160 x 3

Stabilo wit
115 x 80 x 3
115 x 80 x 4

115 x 160 x 3

Omschrijving Verkoops-
eenheid

st/m² st/verp m²/verp kg/verp verp

115X80X3 Grijs Stuk 1,09 80 73,60 109 VP

115X80X3 Wit Stuk 1,09 80 73,60 109 VP

115X80X4 Grijs Stuk 1,09 60 55,20 109 VP

115X80X4 Wit Stuk 1,09 60 55,20 109 VP

115X160X3 Grijs Stuk 0,54 30 55,20 82 VP

115X160X3 Wit Stuk 0,54 30 55,20 82 VP

Stabilo Grass 60X39X4 Groen Stuk 4,27 104 24,34 88 VP

Stabilo Grass 60X39X4 Grijs Stuk 4,27 104 24,34 88 VP
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Murfor®  Compact I  (verzinkt staal)   
Deze wapening op rol is een maas van stalen kabels, bij 
elkaar gehouden door een verweven glasvezelkoord.

 
 

Speciaal ontworpen voor metselwerk (betonblokken en
keramische binnenmuurstenen) blootgesteld aan een
droge omgeving .
Geschikt voor alle types van mortel voegen.

Beschikbaar in 
2 breedtes:

50 mm
100 mm

Murfor ® Compact I

Murfor®  Compact E  (inox) 
metselwerkwapening op rol bestaat uit een maas van
staalkabels en een weefsel van glasvezelkoord.
Dit type metselwerkwapening is geschikt voor
buitenmuren die in contact staan met een vochtige
omgeving.
geschikt voor alle mortelvoegenmet een breedte tussen
3 mm en 12 mm.

Beschikbaar in 
2 breedtes:
35 mm
70 mm

tussenelementEuroline Discreet Inox

ACO Douche : SHOWERLINE B 360°+

Drempelloos wonen dankzij slimme afwatering!
Dit Euroline BFL tussenelement wordt tussen goot 
(onderbouw) en opzetstuk (bovenbouw) geplaatst en 
maakt dat de EPDM van onder de raamprofielen perfect 
in de goot valt. Via de nodige sijpelgaten wordt hier de 
secundaire drainage verzorgd, zijnde de opvang van 
water komend uit de raamprofielen.
De primaire waterafvoer, de massa water die van de 
ramen komt, wordt opgevangen via de sleuf van de 
Euroline Discreet.
De sleuf zorgt er ook voor dat stagnerend water buiten 
niet binnen kan lopen.
Dit verhaal past immers in de hype van het drempelloos 
wonen, waarbij de vloer binnen op (nagenoeg) hetzelfde 
niveau doorlooptin de buitenomgeving.

De buitenverharding onderhouden in stijl!
Afvoergoot met V-doorsnede en perfect vrije 
doorlaat dankzij het schroefloos verankerd, 
esthetisch sleufrooster uit verzinkt staal, antraciet 
gepoederlakt, klasse A 15 kN.

Douchegoot uit inox met aansluitgemak dankzij de 
kunststof uitloop die 360° draaibaar is in functie van 
de klaarliggend afvoerbuis. Het gekleefde water-
dichtingsmembraan vergemakkelijkt de plaatsing.

TEGELDEKSELS - KLINKERDEKSELS
Handig en gemakkelijk te plaatsen, laat u toe om 
zonder moeite en op een esthetische manier een 
toezichtluik in een klinkeroppervlaktevloer of een 
betegelde vloerte integreren, zonder het geheel 
ervan te schaden.
Deksel en kader in gegalvaniseerd staal, Alum.
of Inox 

Bidim : “Huis en tuin” gamma 
Niet-geweven geotextielen 
Een eenvoudige en duurzame oplossing om uw 
terras op te bouwen, uw pad ...

NIEUW

Euroline Voronoï, 
inspired by nature !  

De kracht van de natuur.
Een uiterst sterk rooster mét een prachtig design.
Niet alleen zijn onze nieuwe Voronoï-roosters dus 
stevig genoeg om er met de auto over te rijden, ze zijn 
ook nog eens een streling voor het oog.
Ideaal voor de meerwaardezoeker!
EUROLINE 100 VORONOÏ, afvoergoot uit polyesterbeton met 
V-doorsnede en perfect vrije doorlaat dankzij het schroe-
floos verankerd designrooster uit gietijzer, klasse B 125

Agrotextiel gronddoek.
ASR-6100 gronddoek is een geweven 
gronddoek uit polypropyleen die een 
goedkope en milieu vriendelijke oplossing 
biedt voor een breed gamma van toepas-
singen in de land, tuin- en bosbouw...

NIEUW

ACO Douche : HOWERLINE STANDAARD SOLID BLACK EDITION

Douchegoot uit inox met flens, met volle zwarte 
afdekking.

WWW.BOUWMAT.BE



designed by Roel Vandebeek 

State-of-the-art producten, 100% 
natuurlijk. Innoverend design voor  
creatief metselwerk. Neem nu onze 
Dubio metselsteen. Valt telkens weer  
in de prijzen met z’n slanke lijn en  
z’n originele schaduwvoeg. Daar draait 
het om bij Nelissen: tegemoet komen 
aan de wensen van u als architect om 
gevelwerk te vernieuwen, te verbeteren 
en mooier te maken. Neem contact  
en laat ons co-creëren: u heeft een  
concept, wij bedenken de oplossing. 
Vandaag innoveren om levenslang 
bewondering te oogsten.

Innovate today to shape tomorrow 

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken
+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be | www.nelissen.be

Adv Nelissen Bouwen aan VLaanderen_23 B x 29,7 H.indd   1 27/05/2019   13:38
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Ook verkrijgbaar als Maxiterne met ingebouwde: 

➢Zelfreinigende Inox filter met terugslagklep 

➢Rustige toevoer 

➢Drijvende aanzuigleiding + filter + terugslagklep 

➢Overloop

verlaagde putten
U wil een regenwaterput en uw grondwater is hoog?

         biedt u de oplossing : 

Regenwaterput 7.500 liter = 1,50 m hoog 
              10.000 liter = 2,00 m hoog

NIEUW  
IN ONS 

AANBOD

10 jaar 
garantie
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www.isover.be/perfectdak

Vario® KB1

Vario®

DoubleFit

Perfect dak

Isoconfort 

Vario® KM Duplex

Suspente 
PlaGyp® I

+
+

+
=

+
PlaGyp® I

Ga eens
stevig uit
je dak

Isoleren doe je best niet half. ISOVER biedt 
als enige op de markt een compleet all-
in-one systeem. In 5 stappen maak je met 
de hoogwaardige ISOVER producten een 
perfect geïsoleerd dak, met bovendien
50 jaar garantie op het Vario® assortiment. 
Met het ISOVER dakisolatiesysteem zit je er 
straks dus warmpjes bij. 
Meer info op www.isover.be/perfectdak.

Uniek all-in-one 
systeem voor een 
perfect geïsoleerd dak

VARIO
®

 System GARANTIE

xxxx_Ad perfectdak_Bouwmat A4.indd   1 27/11/18   15:21
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Win tijd met nieuwe 
Firestone V-Gard 

dampscherm

Uw erkend verdeler.

Mawipex B.V.
Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten

 
T +32 3 328 00 00
F +32 3 328 00 04

 
info@mawipex.be
www.mawipex.be

NIEUW

Het Firestone V-Gard dampscherm bestaat uit een 
versterkte aluminiumfolie met een zelfklevende 
bitumineuze onderlaag die voorzien is van een anti-
kleeffi lm. Het Firestone V-Gard membraan kan op 
betonnen, houten en stalen daken worden geïnstalleerd.

De plaatsingstijd van het nieuwe V-Gard dampscherm 
is slechts een derde van de plaatsingstijd van een 
klassiek V3 bitumen dampscherm!

Voordelen van het Firestone V-Gard dampscherm
•  Dampscherm met alu cachering voor alle
    binnenklimaat-klasses 
•  Zelfklevend, met primer op alle ondergronden 
•  Extra coating voor betere hechting met pu-schuimen 
•  Snelle verwerking zonder vlam

WWW.BOUWMAT.BE
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Maak kennis met 
het nieuwe Vandersanden
en ontdek ons 
uitgebreide assortiment 
gevelstenen

www.vandersanden.com

402  Praag Impression



          LEDENLIJST

SAMEN 
STERK

WWW.BOUWMAT.BE

Door het samenbrengen van jarenlange ervaring 
kunnen de BOUWMAT-leden 

de bouwer van vandaag een totaalpakket 
aanbieden. Tegelijkertijd bieden ze 

een goede en juiste prijs, 
in verhouding tot:

De beste kwaliteit
De nodige productvoorlichting
Een persoonlijke klanten opvolging
Een vlotte service
Waarborg na levering

Firma Straat Plaats Telefoon E-mail

HUYSMANS en zonen N.V. Voortstraat 8 2490 Balen 014-31 33 40 huysmansenzonen@skynet.be

KABERGS N.V. Runkelen-Dorp 141 3803 Duras(Sint-Truiden) 011-682314 info@kabergs.be

KEULEN N.V. Tournebride 2 3620 Lanaken 089-71 40 53 keulena@keulena.be

MARTENS-ROBBEN B.V.B.A. Stevoortse Kiezel 466 3512 Stevoort 011-31 22 07 ludo.martens1@pandora.be

MATTIJS BVBA Oude Mechelbaan 6 2220 Heist-op-den-Berg 015-24 11 38 info@mattijsbouw.be

MEUFFELS B.V.B.A. Volksstraat 26 3590 Diepenbeek 011-32 37 03 info@meuffels.be

OOSTERBOSCH B.V.B.A. Riemsterweg 157 3742 Bilzen-Martenslinde 089-41 13 68 info@oosterboschbmt.be

STIJNEN Langvoort 13 2430 Vorst (Laakdal) 013-66 13 47 info@bouwmaterialenstijnen.be

VAN DER VLIET Paardsbossen 6 2430 Veerle-Laakdal 014-84 05 17 info@vandervlietbouwmat.be

VERHEYEN N.V. Nijverheidslaan 24 3630 Maasmechelen 089-76 09 15 info@verheyen.com

WIJCKMANS N.V. Zwartenhoekstraat 1 3945 Ham 013-66 10 21 info@wijckmans.be

WOUTERS N.V. Molsesteenweg 8 2490 Balen 014-31 15 49 info@woutersbalen.com

WYNANTS NV Paviljoenstraat 25 2240 Geel 014-58 37 58 ivo.wynants@wynantsnv.be


