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Colofon

Niets mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder toestemming van Bouwmaat. Hoewel dit magazine 
zorgvuldig en naar beste weten is samengesteld kan Bouwmaat op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of 
volledigheid van de informatie. Bouwmaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. Gebruikers van dit 
magazine worden aangeraden af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten. 
Bouwmaat is FSC® gecertificeerd voor het verkopen van FSC® producten en PEFC gecertificeerd voor het verkopen 
van PEFC producten. Deze producten zijn herkenbaar aan het logo bij het betreffende product. 

HOOFDREDACTIE René Eenhoorn/Harmke van Meijl, MANAGER MARKETING & E-COMMERCE 

Nick Vieberink, CREATIE Mariëtta van Vliet/Jako Potze, TEKST BouwStijl Media/René Eenhoorn/Harmke 

van Meijl/Ward Augustin/Ilona van der Veen/Sacha Thielsch, ONLINE Harmke van Meijl/Esther van Mourik/

Sanna Moerkamp, FILM & FOTOGRAFIE René Eenhoorn/Giesbers Communicatiegroep/Thijs Hoefnagels, 

DRUKKERIJ Revon

3

INHOUDVoorwoord
Een magazine vol inspiratie, handige producten, interviews en
interessante oplossingen! Een greep uit het magazine:

Zie je dit teken op een pagina in ons magazine? 
Dan hebben wij online meer informatie over dit onderwerp.  

Van video’s tot sfeer proeven; je vindt het op bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video

Beste lezer,

Daar is-ie dan, het eerste magazine van 2020! 
Zoals altijd is er weer zorgvuldig gekeken welke 
interessante onderwerpen we voor deze Alles 
konden samenstellen. Zo gaan we uitgebreid in op 
dakramentrends met nieuwe producten van Velux, 
dat daarnaast handig inspeelt op toekomstige 
bouwregelgeving van de Wet Kwaliteitsborging 
bouw (WKb). 

Ook zijn we in gesprek geweest met vakmannen 
over het gebruik van stofzuigers van Festool, gaan 
we met een National Account in op ONE-KEY van 
Milwaukee, een digitale tool om je gereedschap te 
beheren en te bedienen en leggen twee “tegel-
broers” uit waarom werken met Rubi gereedschap 
het werk makkelijker maakt.

Van fundament tot dak, daarvoor kun je zoals je 
weet bij Bouwmaat terecht. En als je van plan bent 
om een uitbouw te maken, maar je ziet op tegen 
de fundering, maak je met Superkist van De Hoop 
Pekso in “no time” efficiënt en arbovriendelijk een 
fundering. Ook leggen wij producten van IKO uit 
voor het aanleggen van platte daken, de vele
ontwikkelingen zorgen ervoor dat ook hier flinke 
voordelen te behalen zijn. 
 
Daarnaast hebben we nog enkele handige
artikelen die jou wellicht kunnen helpen met 
het kiezen van de juiste accu voor je klus, 
waar je op moet letten bij het aanschaffen 
van werkschoenen en belichten we 
enkele perskoppelingen voor het 
verbinden van leidingen.

Dit allemaal en nog veel meer is te 
lezen in deze uitgave van de Alles 
en op ALLES.bouwmaat.nl inclusief 
handige instructievideo’s. Heb je nog 
suggesties voor ons waarover wij 
kunnen schrijven? Laat het dan weten 
via klantenservice@bouwmaat.nl. Veel 
lees- en kijkplezier! 

Rob Klifman 
Algemeen Directeur 
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DE DAKRAMENTRENDS 
VOOR 2020 VAN VELUX 
NIEUWE STANDAARDEN, SLIMME INNOVATIES
EN NOG MEER COMFORT 

Als vakman werk je met producten en leveranciers die met de laatste trends en ontwikkelingen mee-
gaan. VELUX staat al jaren voor daglicht en frisse lucht. Met hun innovaties worden klanten op de wen-
ken bediend met daglichtoplossingen die hypermodern én toekomstgericht zijn. Ook dit jaar komen er 
weer producten op de markt die volledig in dit straatje passen. Zo hebben alle VELUX dakramen vanaf 
1 mei nieuwe standaard beglazing die de lat voor wooncomfort verhoogt en inspringt op de nieuwe Wet 
Kwaliteitsborging. 
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Veiligheidsglas wordt de 
standaard
Beglazing is een van de belangrijkste 

onderdelen van een dakraam en een 

slimme manier om de prestaties ervan 

te verbeteren. VELUX Nederland voert 

vanaf 1 mei 2020 alle dakramen uit 

met een gelaagde binnenruit. Vanaf 

dat moment zijn dakramen met glas-

code aanduiding -50 van VELUX niet 

langer verkrijgbaar. Het dakraam met 

gelaagd veiligheidsglas, glascode -70, 

wordt de nieuwe standaard. 

Nieuwe standaard kwaliteit, 
nog meer zekerheid 
De nieuwe standaard beglazing biedt 

extra veiligheid en zekerheid. Een ge-

harde buitenruit maakt het glas bijvoor-

beeld nog beter bestand tegen impact 

van buitenaf, zoals extreme weersin-

vloeden. De normen die hiervoor lei-

dend zijn, en waarop alle beglazing is 

getoetst zijn: NEN EN 1990, NEN EN 

1991 deel 1 en NEN 2608.

Een gelamineerde binnenruit voor-

komt dat glasscherven loskomen bij 

glasbreuk. Deze verhoogde kwaliteit

biedt jou en jouw klanten extra garan-

tie. Dat is goed nieuws in verband met 

de aankomende Wet Kwaliteitsborging,

die er onder andere voor zorgt dat 

aannemers ook aan sprakelijk worden 

voor alle gebreken die na oplevering 

van een klus optreden. 

VELUX
REWARDS
VELUX beloont montage-

bedrijven voor het installeren

van haar producten via het 

VELUX Rewards programma;

www.velux.nl/rewards

Premium eigenschappen
• Regengeluidreducerend
• Veiligheidsglas
• Gehard glas
• UV-filter

Regencontactgeluidreducerend, comfortverhogend 
Het glas is ook verbeterd met regencontactgeluidsreducerende eigenschappen. Dit 

zorgt voor demping van het contactgeluid van regen en hagel op het dakraam, wat 

natuurlijk comfortverhogend is voor jouw klanten. Ongestoord genieten tijdens regen-

achtige dagen en nachten is gegarandeerd! Wat ook slim is? De nieuwe beglazing van 

de VELUX dakramen heeft standaard een UV-filter waardoor verkleuring van het interi-

eur door de zon wordt gereduceerd. 

5MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL



Eis TOjuli: voorkom 
oververhitting
Daglicht en frisse lucht zijn heel prettig, 

maar je biedt jouw klanten ook graag 

oplossingen die zorgen voor een aange-

name woning tijdens zomerse dagen.

VELUX beseft dit en introduceert een 

nieuwe verduisterende buitenzonwering. 

Deze nieuwe zonwering combineert ef-

fectieve warmtewering met verduiste-

ring. Een woning blijft overdag koeler

op zonnige dagen en de lichtdichte

stof biedt jouw klant verduistering en 

een betere nachtrust. Het moderne 

ontwerp integreert met het dak, werkt 

op zonne-energie en is op afstand be-

dienbaar met een vooraf gekoppelde 

wandbediening. Dit maakt de montage 

en bediening snel en eenvoudig! Er is 

zelfs automatische en sensorgestuurde 

aansturing van zonwering mogelijk door 

te combineren met VELUX ACTIVE met 

NETATMO.

Ook met dit product ben je klaar voor 

toekomstige bouwregelgeving. Vanaf 

2021 is er namelijk de TOjuli-eis. Deze 

eis verplicht tot het verkleinen van het 

risico op oververhitting in een woning. 

Het kan in de praktijk tot verschillende

maatregelen leiden, onder andere dat

er bij de oplevering van een nieuwe

woning zonwering aanwezig is. 

6 ALLES

Insectenhor

WET KWALITEITSBORGING BOUW 
De Wet Kwaliteitsborging bouw (WKb) treedt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 in 

werking. Doel: naast het verbeteren van de bouwkwaliteit en bouwtoezicht is het 

voornaamste doel van deze wet de bescherming van de consument. Onafhan-

kelijke kwaliteitsborging en een uitgebreidere aansprakelijkheid van aannemers 

moeten hiervoor gaan zorgen. Bouwers moeten ook aan de hand van verschillen-

de dossiers, inzichtelijk maken hoe ze een opdracht hebben uitgevoerd. 
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3-in-1 STUDIO dakraam
Met het 3-in-1 STUDIO dakraam gaat 

VELUX voor panoramisch uitzicht, een 

overvloed aan daglicht en goede isola-

tie voor maximaal comfort. Het STUDIO 

dakraam heeft één frame waarin drie 

dakramen zijn verwerkt, wat de monta-

ge voor jou als vakman net zo eenvou-

dig maakt als één standaard VELUX 

dakraam. Kenmerkend voor dit nieuwe 

dakraam zijn verder de extra slanke ko-

zijnen. Hierdoor komt er meer zonlicht 

door het raam en trakteer je jouw klant 

op een mooi design.

VELUX INTEGRA® 
uitzettuimelvenster 
Volgens VELUX is dit ‘het dakraam dat 

werkelijk alles biedt’. Een begrijpelijke 

conclusie. Dit elektrische uitzettuimel-

venster is namelijk zonder inspanning te 

bedienen, heeft een opening van maar 

liefst 45 graden en zorgt voor een pano-

ramisch uitzicht. Het is toe te passen 

met de perfect passende VELUX raam-

decoratie en buitenzonwering en VELUX 

ACTIVE, dat automatisch zorgt voor een 

optimaal binnenklimaat voor je klant.

Solar Integrator
De integratie van indak zonnepanelen en 

dakramen is tot nu toe een uitdagende 

klus geweest. Het gevolg hiervan is dat 

er potentiële zonne-energieopbrengst of 

kostbare woonruimte verloren gaat. De 

VELUX Solar Integrator is een speciaal 

ontwikkeld gootstuk dat VELUX dakra-

men laat aansluiten op een geselecteerd 

aantal indak zonnepaneelsystemen van 

verschillende fabrikanten. Deze slimme 

innovatie maakt het mogelijk het dak 

optimaal te benutten voor het opwekken 

van zonne-energie en zorgt tegelijkertijd 

voor een comfortabele leefruimte onder 

het dak.

Insectenhor
De nieuwe VELUX insectenhor is nog 

makkelijker te monteren en heeft boven-

dien een verbeterd ontwerp. Opvallend 

is de witte zijgeleiding. Hierdoor sluit de

hor mooi aan op de veelal met witstuc-

werk afgewerkte daken in Nederland. 

Ook het VELUX verduisterende rolgor-

dijn is vanaf mei verkrijgbaar met zowel 

witte als aluminiumkleurige zijgeleiding. 

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

NOG MEER NIEUWE PRODUCTEN
Naast de eerder genoemde producten komt VELUX dit jaar met nog meer mooie inno-

vaties. Voor deze ALLES selecteerden we er vier waar jij als vakman ook echt meer over 

moet weten.

3-in-1 STUDIO dakraam

Solar Integrator

INTEGRA®  met VELUX ACTIVE



Gereedschap voor het beste resultaat

De nieuwe accu-slagschroevendraaier TID 18.

De nieuwe accu-slagschroevendraaier TID 18 is de perfecte aanvulling op het 
Festool 18v-assortiment. Met de TID 18 kunt u moeiteloos schroeven, dankzij het 
lage gewicht van 960 gram (zonder accu) en de compacte en ergonomische vorm. 
De TID 18 wordt geleverd met de nniieeuuwwee  44,,00  AAhh  LLii--HHiigghhPPoowweerr  CCoommppaacctt--aaccccuu**  en 
in de nniieeuuwwee  SSYYSSTTAAIINNEERR®®. *Ook verkrijgbaar als Basic-variant, zonder accu. 

Deze machine valt uiteraard onder de unieke FFeessttooooll  SSEERRVVIICCEE. Dit betekent 
drie jaar volledige garantie (ook op de accu’s), zodat u zorgeloos kunt werken. 

Meer op www.festool.nl/ready

Ready.

NIEUW!
De accu-slagschroevendraaier TID 18! 

Festool Adv TID18-BM-alles.indd   1 20-11-19   09:37

Gereedschap voor het beste resultaat

De nieuwe accu-slagschroevendraaier TID 18.

De nieuwe accu-slagschroevendraaier TID 18 is de perfecte aanvulling op het 
Festool 18v-assortiment. Met de TID 18 kunt u moeiteloos schroeven, dankzij het 
lage gewicht van 960 gram (zonder accu) en de compacte en ergonomische vorm. 
De TID 18 wordt geleverd met de nniieeuuwwee  44,,00  AAhh  LLii--HHiigghhPPoowweerr  CCoommppaacctt--aaccccuu**  en 
in de nniieeuuwwee  SSYYSSTTAAIINNEERR®®. *Ook verkrijgbaar als Basic-variant, zonder accu. 

Deze machine valt uiteraard onder de unieke FFeessttooooll  SSEERRVVIICCEE. Dit betekent 
drie jaar volledige garantie (ook op de accu’s), zodat u zorgeloos kunt werken. 

Meer op www.festool.nl/ready

Ready.

NIEUW!
De accu-slagschroevendraaier TID 18! 

Festool Adv TID18-BM-alles.indd   1 20-11-19   09:37



MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL 9

GEZOND EN EFFICIËNT
AAN DE SLAG 
STOFVRIJ WERKEN MET FESTOOL STOFZUIGERS

Stofvrij werken is erg belangrijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor 
je klanten. Stofzuigers met een goede verbinding met je gereedschap 
zijn noodzakelijk voor een stofvrije werkplek. Festool is al jaren een 
voorloper op het gebied van gezond en stofvrij werken en hun stof-
zuigers staan dan ook bol van de slimme techniek. Vakmannen Roy 
Mesman en Martin Slinger maken beiden gebruik van de stofzuigers 
van Festool. We nodigden ze uit bij Festool in Waddinxveen om hun 
favoriete stofzuiger te showen. Ze leggen uit waarom ze voor deze 
stofzuiger kiezen, welke machines ze erop aansluiten en waarom
stofvrij werken zo belangrijk voor ze is. www.bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video
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 Naam: 

 Bedrijf: 

 Stofzuiger:  

Roy Mesman 

Interieur- en timmerbedrijf
Mesman

Festool CTL 26 E

Roy werkt inmiddels zo’n zeven jaar 

voor zichzelf. Zijn interieur- en timmer-

bedrijf bestaat uit twee man en is ge-

specialiseerd in alles wat zich aan de 

binnenkant van de woning of kleine be-

drijven afspeelt. Hij excelleert op parket- 

en pvc-vloeren. Vanaf dat Roy zijn be-

drijf begon is hij al klant bij Bouwmaat 

Hoofddorp. Daar kocht hij ook de drie 

Festool CTL 26 E-machines die hij rijk is.

“Direct toen ik voor mezelf begon ben 

ik gestart met stofvrij werken. Het is ge-

woon heel belangrijk voor je gezond-

heid. Je houdt bovendien alles netjes. 

Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden 

om stofvrij te werken. Vroeger was dat 

wel anders. Als je dan aan een parket-

vloer werkte, had je alleen een stofzak 

op je schuurmachine en zat je neus op 

het einde van de dag helemaal vol.”

Goede stofopvang en herbruik-
bare zakken 
Tegenwoordig is dat dankzij zijn Festool 

CTL 26 E-stofzuiger anders. “Deze stof-

zuiger is ideaal voor stofvrij werken. Als 

je hem nodig hebt, pak je hem heel mak-

kelijk uit je bus. Hij is erg handzaam.

Ik sluit er met name mijn Festool-

bovenfrees op aan, die ik gebruik om 

scharnieren in te frezen. Voor het fijne 

stof dat hierbij vrijkomt, is goede afzui-

ging nodig. Daar is de CTL 26 E echt 

heel geschikt voor. Dat geldt ook voor 

de Rotex-excenterschuurmachine waar-

mee ik parketvloeren schuur en de 

Kapex-afkortzaag die ik vaak gebruik.

Handige bluetoothfunctie
De CTL 26 E is helemaal van deze tijd 

en dat bevalt Roy goed. “De bluetooth-

functie die erop zit, vind ik super. Daar-

door kan ik de stofzuiger koppelen met 

mijn accumachines en hem op afstand 

aanzetten. Dat scheelt veel tijd.” Zijn 

er dan helemaal geen verbeterpunten? 

“Nee, hij werkt perfect. Zeker voor het

fijne stof waar ik hem voor gebruik. Het 

is echt de ideale stofzuiger voor mij.” 

“Deze stofzuiger is 
ideaal voor stofvrij 
werken”
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Martin is inmiddels al zo’n vijftien jaar 

zelfstandig vakman. Hij houdt zich bezig

met allerlei klussen in en om de woning

en richt zich met name op afbouw. Ook 

Martin is vanaf de start van zijn eigen 

bedrijf klant bij Bouwmaat. “Ik wilde een 

leverancier die bij mij in de buurt zit die 

echt alles in huis heeft. In mijn geval

kom je dan bij Bouwmaat Gouda terecht.” 

Martin heeft stofvrij werken erg hoog in 

het vaandel staan. “Ik heb eigenlijk altijd 

al geprobeerd om zoveel mogelijk stof-

vrij te werken. Voor mijn opdrachtgevers 

om de overlast te beperken maar na-

tuurlijk ook voor mezelf. Het gaat om je 

gezondheid en daar moet je zuinig

op zijn.”

Extra brede slang
Martin werkt dan ook al lang met stof-

zuigers. Zijn vorige model was een 

Festool CTL MIDI, inmiddels werkt hij 

met de Festool CTL 26 E AC HD. “Mijn 

Kapex-afkortzaag, invalcirkelzaag en 

renovatiefrees sluit ik erop aan, maar 

ik gebruik hem eigenlijk voor elke klus 

waarbij stof vrijkomt. Het is een fijne 

handzame machine en weer een stap 

voorwaarts ten opzichte van het vorige  

model dat ik had. Ik ben voor een extra 

brede slang gegaan. Dat is fijn bij het 

opzuigen van grove stukken, zo heb ik 

geen last van verstoppingen. De machine

beschikt bovendien over een handige 

beugel voor het ophangen van je slang.”

Robuust en krachtig
Martin heeft behoefte aan een stevige 

machine met veel kracht. “Ik heb een 

stofzuiger nodig die veel aan kan. Als ik

in badkamers aan het frezen ben, komen

er tegelresten en tegellijm vrij. Dan heb-

je het niet alleen over stof, maar ook 

over grove delen. Daarom gebruik ik 

de CTL 26 E AC HD. AC staat voor 

AUTOCLEAN, een systeem dat de fil-

ters automatisch reinigt. Hierdoor houdt 

de stofzuiger ook bij grove stukken zijn 

zuigkracht. HD staat voor Heavy Duty. 

De stofzuigerzakken die ik gebruik slui-

ten hier ook bij aan. Die zijn van plastic 

en scheuren niet.” De Festool CTL 26 E 

AC HD is al met al een robuuste stofzui-

ger. “Dat merk je aan alles, van de ste-

vige wielen tot de remfunctie. Hij heeft 

heel veel zuigkracht en is robuust, dat 

maakt het gewoon de ideale stofzuiger 

voor mijn werkzaamheden.” 

“Ik heb een stofzuiger 
nodig die veel aan kan”

SELFCLEAN FILTERZAK
• Voor alle CT-stofzuigers

• Optimaal gebruik van filterzakvolume. Constant hoge afzuigcapaciteit. Uitermate 

geschikt voor hout, houtstof en/of schuurstof. 

AFVALZAKKEN
• Voor alle CT-AUTOCLEAN stofzuigers

• Constant hoge afzuigcapaciteit dankzij open afvalzak. Uitermate geschikt voor 

gips, beton en/of steenstof.

 

LONGLIFE FILTERZAK
• Voor alle CT-stofzuigers

• Alleen te gebruiken voor het opvangen van niet-gezondheidsbedreigende 

stoffen. Uitermate geschikt voor grove vervuiling zoals houtspannen en/of 

krullen. Niet geschikt voor fijnstof.

STOFZAKKEN

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Stofzuiger:  

Martin Slinger  

Klus- en onderhoudsbedrijf Martin 
Slinger

Festool CTL 26 E AC HD
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EEN NIEUW 
TOILET
In de vorige ALLES (uitgave 4 2019) lieten we zien uit welke fases 
de opbouw en afwerking van een inbouwtoilet en tegelwerk in een 
nieuwe badkamer bestaat. We beschreven al enkele stappen, maar 
hoe monteer je nu eigenlijk een inbouwtoilet? Als vakman weet je 
uit ervaring dat een vast stappenplan tijdens een klus heel handig 
kan zijn. Daarom helpen we je in dit artikel een handje zodat je  
gemakkelijk stap voor stap een inbouwreservoir kunt plaatsen. www.bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video



WEETJE
Het Bouwmaat inbouw- 
reservoir dat we tijdens deze 
klus monteren, maakt gebruik 
van de Geberit spoeltechniek. 
Daarnaast wordt hij geleverd 
met het Geberit Delta 21  
bedieningspaneel duo flush en 
isolatiematje. 
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STAP 1
Monteer allereerst de afvoer van het 

toilet. Dit kan met behulp van Martens 

PVC-lijm of door middel van een 

manchetmof. 

STAP 2
Plaats de afvoerbocht en klik deze vast 

met de bijgeleverde bevestigingsklem. 

Om de positie van de bevestigingspun-

ten te bepalen, schuif je het frame met 

de bocht in de manchetmof die je net 

hebt geïnstalleerd. 

STAP 3
Zet het inbouwreservoir op de juiste 

hoogte vast. Doe dit aan de hand van  

de indicatie op het frame en controleer 

of het frame waterpas staat. 

STAP 4
Teken de bevestigingspunten af en ver-

wijder daarna het frame zodat je de ga-

ten kunt boren. Plaats vervolgens het 

frame en de afvoer opnieuw. Zet het 

frame vast en controleer weer of alles 

waterpas staat. 

STAP 5
Nu is het tijd voor de waterleiding. 

Gebruik voor de waterleiding de Uponor 

Uni Pipe Plus. Knip de leiding op de  

juiste lengte met de speciale kniptang. 

Voor de verbindingen gebruik je de 

Uponor S-Press perskoppeling. Steek 

de waterleiding in de koppeling en  

controleer door middel van het controle-

venster op de pershuls of de leiding  

op de juiste diepte in de koppeling is  

gestoken. Pers de koppeling op de lei-

ding met een perstang met de juiste 

persbek. Wanneer de persing goed is 

uitgevoerd kun je de gekleurde folie  

verwijderen van de koppeling.

STAP 6
Monteer de flexibele slang met pers- 

koppeling aan de watertoevoer en plaats 

de beschermplaat. Bevestig ten slotte  

de speciedeksels. 

1

2 3

4 5

6
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BUDGETOPLOSSINGEN
VOOR ISOLATIE
TIPS OM AAN JE KLANT TE GEVEN

De koudste dagen liggen hopelijk alweer achter ons, maar ook nu kun je jouw klanten helpen om slim 
energie te besparen door een goed geïsoleerde woning. Dat scheelt weer op de energierekening. In dit 
artikel lees je een paar simpele aanpassingen die jij kunt meegeven aan je klant, zodat zij de verwarming 
een graadje lager kunnen zetten en zo energie en geld besparen. Alle beetjes helpen! 
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1. Afdichten
Zonde als de warmte direct weer naar 

buiten verdwijnt. Sluit daarom niet alleen 

de kieren bij ramen en deuren af met 

tochtstrips, maar ook de brievenbus die 

in de deur of muur zit. Dit kun je oplos-

sen door een tochtborstel of tochtklep 

te plaatsen. Om erachter te komen waar 

het tocht kun je met een kaars of rokend 

wierookstokje langs kozijnen en deuren 

lopen. Op de plaatsen waar de vlam van 

de kaars of de rook gaat flikkeren, is er 

sprake van tocht.

2. Niet onnodig warmte
verspillen
Het eerste wat je doet als het binnen 

koud is, is de verwarming aanzetten. 

Een radiator straalt warmte uit, maar niet 

alleen de ruimte in. Veel warmte wordt 

ook afgegeven aan de muren. Zonde! 

Een reflecterende folie achter de ra-

diator voorkomt dit. Ook kun je beter 

geen meubels of gordijnen voor de ra-

diatoren plaatsen omdat dit de warmte 

tegenhoudt. 

3. Deurdrangers
Ook door de deuren binnenshuis dicht 

te houden, blijft de warmte langer in een 

ruimte. Deurdrangers zorgen ervoor dat 

deuren automatisch weer sluiten. Handig, 

dan hoef je hier zelf niet op te letten!

4. Leidingen isoleren
Om ervoor te zorgen dat het water in 

warmwaterleidingen minder snel afkoelt, 

kun je deze isoleren met schuimhoezen. 

Dan heb je minder energie nodig om het 

water te verwarmen.

5. Voorzetraam
Heb je nog enkelglasramen in de woning 

en is dubbel- of tripleglas niet mogelijk 

of een te grote investering? Dan is een 

voorzetraam een passende oplossing. 

6. Isoleren vanaf buiten
Ook vanuit buiten kun je de isolatie van 

een huis verbeteren. Als je een tuin hebt 

kun je bijvoorbeeld de buitenmuren

isoleren door een heg te plaatsen voor

muren waar veel wind op staat. 

7. Gordijnen
Gordijnen zijn een bekende vorm om

gemakkelijk te isoleren. Een gordijn voor 

het raam zorgt ervoor dat de lucht tus-

sen het glas en het gordijn stilstaat. Zo 

blijft de koude lucht en tocht gescheiden

van de warme lucht in de ruimte. Denk 

ook aan het afsluiten van een trapgat 

met een gordijn. Zo voorkom je dat

warme lucht naar boven trekt. 

BUDGETOPLOSSINGEN
VOOR ISOLATIE
TIPS OM AAN JE KLANT TE GEVEN

• Lagere stookkosten in de winter 

omdat het huis de temperatuur 

beter vasthoudt 

• In de zomer blijft het huis langer 

koel

• Minder last van omgevings- 

geluiden omdat isolatie ook 

geluid tegenhoudt

• Vermindering van vocht in huis, 

waardoor er minder snel vocht-

problemen ontstaan

• Door het dichtmaken van kieren 

en gaten minder kans op on- 

gedierte in huis 

VOORDELEN OP EEN RIJTJE
Om je isolatie-advies kracht bij te zetten, nog even de voordelen van een 
goed geïsoleerd huis:



WWW.MILWAUKEETOOL.NL     MILWAUKEETOOLEU 

KENMERKEN:
 ¡ De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor 
schulpen op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare 
gesnoerde zaag. Zaagt 190 meter OSB-plaat van 19 mm dik op 
één 12,0 Ah accu-lading

 ¡ De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu 
leveren superieure prestaties, duurzaamheid en lange looptijd in 
veeleisende toepassingen

 ¡ Geleider is nauwkeurig en gemakkelijk af te stellen vanaf de 
voorkant van de zaag (schulpcapaciteit: 622 mm)

 ¡ Zaagdiepte van 63 mm bij 90 graden mogelijk (210 mm zaagblad)

 ¡ ONE-KEY™ gereedschaptracering en -beveiliging biedt een 
inventarismanagementplatform in de cloud

 ¡ Steekplaat hoeft niet verwijderd te worden bij verwisselen en 
afstellen van de beschermkap en het spouwmes

 ¡ Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk transport

 ¡ Ingebouwde opslag voor alle tafelzaagaccessoires

 ¡ Meegeleverde vacuümadapter voor alle MILWAUKEE® stofzuiger

M18 FTS210-121B
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BEHEER EN BEDIENING 
PRODUCTEN OP AFSTAND
MET MILWAUKEE® ONE-KEY™

Dolmans Calamiteiten Diensten ontzorgt gedupeerden bij brand-
en waterschade en zorgt dat de ruimte weer in zijn oorspronkelijke 
staat hersteld wordt. Bij Dolmans is de apparatuur van Milwaukee® 
niet meer weg te denken. Milco van Muyden werkt hier al geruime 
tijd als vestigingsmanager in Noord-Holland en landelijk industrieel 
manager bij de calamiteitendienst. Hij heeft er voor gezorgd dat zijn 
favoriete merk nu door de gehele industrieafdeling wordt gebruikt. 
Hij vertelt ons waarom Milwaukee® zijn voorkeur heeft. Dat komt 
onder andere door een innovatieve technologie; ONE-KEY™.www.bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Milco van Muyden

Dolmans Calamiteiten Diensten

Vestigingsmanager Noord-Holland
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Groot fan
Milco was al groot fan van het merk 

voordat ze het bij Dolmans gingen ge-

bruiken. Al jarenlang werkt hij zelf met 

het gereedschap van Milwaukee® voor 

privé-klussen. Maar nu is hij ook op zijn 

werk door Milwaukee® omringd. Milco 

legt uit hoe dat ging. “Voorheen had elke 

vestiging eigen leveranciers en produc-

ten, maar ik wilde daar meer eenheid in 

creëren.”

Hij vervolgt: “Bovendien namen wij

vooral schoonmaak- en sloopwerkzaam-

heden voor onze rekening. Zodra het 

op herstelwerkzaamheden aankwam, 

schakelden we een andere partner in.” 

Volgens Milco moest daar verandering

in komen. “Ik wilde de klant sneller kun-

nen helpen door zelf ook kleine herstel-

werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor 

hadden we andere apparatuur nodig. 

Daarom zocht ik contact met enkele

leveranciers, waaronder Bouwmaat. 

Ze hebben een ruim assortiment aan 

producten en merken. Daar heb ik 

een aantal testcases mee gedraaid. 

Uiteindelijk kwam ik zo bij mijn eigen

favoriet uit. Dat was voor mij natuurlijk

geen verrassing!”

Producten beheren
Het grote voordeel van Milwaukee®-

producten is dat er ONE-KEY™ op zit. 

Dit is een digitaal platform voor machi-

nes en toebehoren. De producten zijn 

uitgerust met geïntegreerde elektro-

nica, waardoor je ze gemakkelijk kunt 

beheren.

Milco vertelt: “Ik kan te allen tijde zien 

waar de producten zijn. Met ONE-KEY™ 

kunnen ze worden toegewezen aan een 

container op de werkplaats. De teamlei-

der op die locatie kan precies zien wat er 

op dat moment in de container zit, maar 

ook wat erin hoort te zitten. Dus als er 

een product ontbreekt, kunnen we zien 

waar deze zich bevindt en het eenvoudig 

terug naar de juiste container brengen.”
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Bediening op afstand
Vooral de lampen van Milwaukee® zijn 

onmisbaar volgens Milco. “Vroeger 

hadden we lampen met snoeren. 

Milwaukee® lampen werken allemaal op 

accu. Dat is perfect voor ons werk. Het 

is veiliger en we hebben altijd het juiste 

licht op de juiste plaats.” Een gedeelte 

van het verlichtingsassortiment is ook 

voorzien van de handige ONE-KEY™ 

technologie. “We kunnen de lampen op 

afstand bedienen met een app op onze 

smartphone. Zo kunnen we de lampen 

eerst aanzetten en daarna de ruimte vei-

lig betreden.”

Behulpzame partner
Milco ziet Bouwmaat als een behulp-

zame partner. Hij is erg tevreden over 

de samenwerking. Net als Dolmans zit 

Bouwmaat door heel Nederland. “Zodra 

wij een probleem hebben, is Bouwmaat 

heel dichtbij. Ze zijn altijd bereid om 

ons te helpen met informatie en leve-

ring. Onze medewerkers kunnen altijd 

terecht in de dichtstbijzijnde Bouwmaat-

vestiging voor informatie en de benodig-

de Milwaukee®-producten.”

“Ik kan te allen 
tijde zien waar de 
producten zijn”

Via de ONE-KEY™-app op je smartphone is het mogelijk om de machine 

volledig in te stellen en af te stemmen op een specifieke klus. Je kunt

bijvoorbeeld direct je boormachine of slagmoersleutel via bluetooth met 

aangepaste snelheids- en koppelinstellingen in het geheugen van de 

machine programmeren. Ook kun je het artikelnummer van de accessoire 

via de app invoeren, waarna automatisch een aantal opties verschijnt voor 

optimaal gebruik. Zo werk je het meest efficiënt en verleng je de levensduur 

van de accessoire, wat resulteert in tijdwinst en besparingen tijdens je klus.

MACHINE AANPASSEN VIA APP

Bouwmaat National Accounts
Dit zijn organisaties die landelijk werken

en daardoor ook bij diverse Bouwmaat- 

vestigingen kopen. Dolmans Calamiteiten 

Diensten is een gewaardeerd National 

Account en maakt daardoor onder an-

dere gebruik van de Manager National 

Account: een centraal contactpersoon 

binnen Bouwmaat. National Accounts 

profiteren van administratieve efficiency 

zoals elektronische facturatie, verzamel-

facturen, kredietfaciliteiten, traject-

beheersing en kostenbesparing. 
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DE NIEUWSTE  
GADGETS  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

Als vakman houden we ervan: slimme innovaties die het 
werk eenvoudiger en leuker maken, of innovaties die we 
simpelweg thuis willen hebben. Welke handige gadgets  

zijn er of komen eraan? Bouwmaat presenteert een  
mooie selectie van nuttige snufjes en gave gadgets. 

ALLES

3D-PRINTER 
VOOR THUIS

GADGETS
Hoe gaaf is het als je thuis een eigen 

3D-printer hebt staan? Of deze zelfs 

mee kan nemen naar een klus? Met de 

Polaroid PlaySmart 3D-printer kan het! 

Download eerst de Polaroid PlaySmart 

app en stuur een opdracht naar de printer. 

Vervolgens kun je tijdens het hele proces 

live meekijken en dit controleren. De 

printer is compact en erg makkelijk in 

gebruik door de meegeleverde software.  

Je kunt voorwerpen van 120x120x120 

mm printen.  

Meer informatie  |  www.polaroid3d.com
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Een barbecue organiseren doe je zo
Nu de lente en zomer in aantocht zijn, breekt ook 

het barbecueseizoen weer aan. Een barbecue op de 

bouwplaats met collega’s kan daarom erg gezellig zijn. 

Met de mega 600s Grillmaster Trailblazer BBQ grill je 

voor iedereen tegelijk wat lekkers. Maar je hoeft dit niet 

alleen te doen, achter de barbecue is maar liefst plaats 

voor vier chefs. Rondom de grote grillplaat, kun je 

gemakkelijk gerechten bereiden en spullen neerzetten. 

Ideaal! 

 

Meer informatie  |  www.trailblazerbbq.com 

De Walkman is terug
De Walkman is 40 jaar en dat moet gevierd worden: Sony  

introduceert de NW-A100TPS. Deze limited edition van de muziek- 

speler met cassetterecorderhoesje is geheel in stijl van de eerste  

Walkman. Daarbij toont het display een draaiend cassettebandje.  

Voor het oog een echte klassieker dus. Cassettebandjes kun je er  

niet meer mee afspelen. Via verschillende streamingservices luister  

naar je favoriete muziek. De muziekspeler is zeer compact en  

heeft een speciale gebruikersinterface en screensaver  

met het beeld van een cassettebandje. 

 

Meer informatie  |  www.sony.nl

STEEL DE SHOW 
MET BEELDEN 
VAN JE EIGEN 
DRONE 
Als je nieuwsgierig bent hoe je huis er van 

bovenaf precies uitziet, dan is de compacte 

Mavic Mini-drone echt iets voor jou. Met deze 

superlichte gadget, hij weegt nog geen 250 

gram, leg je gemakkelijk beelden vast vanuit 

de lucht terwijl je tot ongeveer dertig minuten 

rondzweeft. Met de nieuwe DJI Fly-app bedien 

je de drone en maak je met slechts een paar 

drukken op de knop filmopnamen. Misschien 

inspecteer je straks met deze drone wel het 

gootwerk van je nieuwe klus. Dat is nog eens 

mooi om aan je collega’s te laten zien tijdens 

de pauze. 

Meer informatie  |  www.dji.com 

GADGETS
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STUCEN EN 
SCHILDEREN IN 
VOCHTIGE RUIMTES
WELK MATERIAAL GEBRUIK JE?

Voor het stucen of schilderen van een vochtige ruimte heb je 
andere materialen nodig dan voor een standaard ruimte. Om te 
beginnen moeten de materialen goed tegen vocht kunnen en niet 
gaan schimmelen. Het is dus belangrijk dat je de juiste materialen 
gebruikt op de goede manier. Bouwmaat helpt je op weg. 

ARDEX PANDOMO WALL

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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Knauf Aquastuc gipspleister is ideaal 

voor het stucen in natte ruimtes, zoals 

badkamers, door de waterafwijzendheid. 

Het is een basis- en afwerkpleister in 

één, dus je hebt gegarandeerd snel een 

mooi resultaat. Afwerking met tegels is 

niet nodig, maar als jouw klant wel voor 

tegels kiest kun je deze zonder voorstrijk 

lijmen.

Betonlook met stucwerk
Momenteel is een betonlook op muren 

en plafonds een trend. Je kunt deze ge-

wilde look creëren met de decoratieve 

cementpleister Ardex Pandomo® Wall. 

Deze pleister is soepel te verwerken, 

heeft een korte droogtijd en hardt snel 

uit. Wanneer jouw klant de gewenste 

kleur heeft gekozen, strijk je de onder-

grond voor met Ardex P3.

Deze voorstrijk droogt snel waardoor 

je na een uur de cementpleister al kunt 

aanbrengen. Breng de stuclaag gelijk-

matig aan met een spaan en creëer de 

betonlook direct in de natte pleister. 

Hierna bevochtig je de wand met een 

spons en pleister je glad met een spack-

mes. Met de spackmessen van Super 

Prof weet je dat je goed materiaal in huis 

hebt voor je stucklus. Er is een geschikt 

mes voor iedere stucsoort.

Na vijf uur drogen is het tijd voor de vol-

gende stap: het polijsten. Breng hierna 

Ardex Pandomo® SP SL Steenolie aan 

op de wand of het plafond. Dit zorgt er-

voor dat poriën gesloten worden en de 

kleur verdiept.

Een goed begin is het halve werk! 

Wanneer je gaat schilderen in een voch-

tige ruimte, strijk de muur dan voor met 

SPS FiX-Primer Fixeermiddel. Dit is een 

kleurloos fixeermiddel voor ondergron-

den die aan de oppervlakte poederend, 

poreus of sterkzuigend zijn. De voorstrijk 

heeft een diep indringend vermogen, ver-

betert de hechting op de ondergrond en 

verhoogt het rendement van de afwerk- 

laag. Daarnaast droogt het snel en is het 

vrij van oplosmiddelen. Dat is beter voor 

jouw gezondheid en het milieu! 

Daarna kun je de muur verven met 

SPS Unitex 4040 matte muurverf. 

Verkrijgbaar in RAL 9010 en als meng- 

basis. Zo kun je altijd aan de wensen 

van je klant tegemoetkomen met de  

juiste tint. Breng de verf aan met de 

kwasten en rollers van Anza. Van blok-

kwast tot penseel; Anza heeft voor  

iedere schilderklus de juiste kwast.

Betonlook met verf
Wil jouw klant een betonlook? Ook met 

verf kun je deze creëren. We raden je 

aan om hiervoor Stucco d’Or Concreto 

te gebruiken. Dit is een hoogwaardige, 

decoratieve, zeer matte betonlook wand-

afwerking op basis van kunstharsdis-

persie. In de natte ruimte werk je deze  

af met Stucco d’Or Protecto 2K voor 

een duurzame bescherming. Let op: je 

kunt Stucco d’Or niet gebruiken in de 

douche zelf. 

Of je nu gaat stucen of schilderen, 

de Super Prof KlikCaps zijn 

altijd handig. Zo hoef je de 

stopcontacten niet af te plakken.

STUCEN IN EEN VOCHTIGE RUIMTE

SCHILDEREN IN EEN VOCHTIGE RUIMTE
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GROOTFORMAAT 
TEGELS SNIJDEN
 TIPS EN ERVARING

Design is de doorslaggevende factor 
Grote tegels worden steeds populairder. Engbert vertelt waar dat aan ligt: “Het is heel 

simpel eigenlijk. Design wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Met grote tegels heb 

je minder voegen, waardoor de vloer vaak nog strakker wordt. Ook een houtlook is erg 

populair. Als tegelzetter is het wel belangrijk om je goed te informeren als je XXL-tegels 

wilt gaan plaatsen. Het is vaak een investering in materialen en gereedschappen. Houd 

daar dus rekening mee in je offerte!”

Engbert Broekman is al tien jaar directeur van Rubi Benelux en in 
deze functie zorgt hij voor het reilen en zeilen van de hele organisa-
tie. Bij Rubi merken ze dat grote tegels steeds populairder worden 
op de markt. Engbert vertelt ons waarom dat is en welke invloed 
dit heeft op de manier van het snijden van de tegels. Heb je hier 
specifieke tegelsnijders voor? Of wellicht speciale technieken? Je 
leest het hier! 

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Engbert Broekman

Rubi Benelux

Directeur
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1. SPEED 92 MAGNET
De Speed 92 Magnet is een tegelsnij-

plank met magnetische breker. Deze 

breker zorgt ervoor dat je het zicht op 

het snijwiel behoudt. Door de dubbele 

geleiding heb je direct zicht op het 

snijden en de snij- en breeklijn. De 

machine heeft een breekkracht van 

800 kilogram. Dit breekmechanisme is 

met één hand te bedienen zodat je je 

andere hand vrij hebt om de grootfor-

maat tegels te ondersteunen. Op het 

moment dat je de keramische tegel 

insnijdt, zit er een hele dunne snee in 

en met 800 kilogram druk breek je de 

tegel.  

2. TX 1020 MAX
De TX is een bekende snijplank 

en deze is nu vernieuwd. Hij heeft 

nu maar liefst 1.200 kilogram aan 

breekkracht en een hendel met 

speciaal breekmechanisme die je 

met één hand kunt bedienen. De TX 

Max is standaard uitgerust met een 

EXTREME snijwiel. Dit wieltje loopt op 

kogellagers en zorgt ervoor dat je zelfs 

een wandtegel goed kan snijden. 

3. TZ 1020
De TZ 1020 is de meest geavanceerde 

tegelsnijplank op de markt. Dit komt 

door de combinatie van kunststof ma-

terialen en het innovatieve ontwerp. 

Deze tegelsnijder heeft een overbren-

ging waardoor de breekkracht maar 

liefst 1.500 kilogram is. Als je deze 

overbrenging niet hebt, heb je zelf 

nooit de kracht om de tegel te breken. 

Maar als je de kracht wel hebt, heb je 

een hefboomeffect en kun je tegels 

van wel twee centimeter breken. De 

TZ heeft daarnaast een superstevige 

bodemplaat en geleidestangen. De 

draaibare vooraanslag met centrale as 

zorgt voor een snelle en nauwkeurige 

meting van de hoeken. 

VERSCHILLENDE
TEGELSNIJPLANKEN

Snijden versus zagen 
Tegels kun je natuurlijk zowel snijden 

als zagen. Engbert legt uit: “Snijden is 

sneller, zuiverder en er komt geen stof 

vrij. Het heeft dus veel voordelen, maar 

soms is snijden geen optie. Bijvoorbeeld 

omdat een tegel te hard is of te dik, in 

dat geval ga je zagen.

Het is dan goed om de Rubi TC 125 te 

gebruiken. Deze elektrische cirkelzaag 

is speciaal voor grootformaat tegels en 

heeft een verstelbaar geleidesysteem.

Je zaagt gemakkelijk een stuk van een 

tegel, ook als het om een hoek gaat.”

Levelingsysteem en
buttering floating 
Een superstrakke vloer zonder hoogte-

verschillen, dat is wat je wilt opleveren 

aan je klant. Engbert vertelt hoe je dit 

aanpakt: “Een levelingsysteem zorgt dat 

de hoogte van de liggende tegel wordt 

overgenomen. Dat betekent dus eigen-

lijk dat je de keg plaatst en dat deze 

de tegel op dezelfde hoogte duwt als 

de al liggende tegel. Het is hierbij heel 

belangrijk dat de tegels goed in de lijm 

liggen om het beste resultaat te krijgen. 

Buttering floating is hier een passende 

techniek voor bij grootformaat tegels. 

1

2

3
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‘2broers4rechterhanden’, het is één 

van de opvallendste bedrijfsnamen die 

Nederland rijk is. Achter deze unieke 

naam gaan, zoals je al verwacht, twee 

samenwerkende broers schuil. Fred en 

Freek Hurkmans specialiseren zich in-

middels drie jaar in tegelwerk. Al vanaf 

het begin maken ze gebruik van Rubi-

gereedschap. We reisden af naar 

Eindhoven waar de gebroeders Hurkmans

met een klus bezig zijn en vroegen ze 

waarom. Fred: “We zijn ooit begonnen 

als interieurbouwers en deden toen bij-

voorbeeld keukens en veranda’s. Al snel 

merkten we dat we heel nauwkeurig zijn 

en hebben daarom gekozen voor tegel-

werk.” De broers werken met plezier 

samen.

Freek: “We hebben dezelfde instelling. 

We willen mooi werk maken voor leuke 

mensen en die mensen tevredenstellen.”

Goed te bedienen en
eenvoudig onderhoud
Bij dit streven hoort natuurlijk goed 

gereedschap dat prettig werkt. Dat 

Dat heeft er vooral mee te maken dat 

grotere tegels een beetje hol of bol kun-

nen staan. Op het moment dat je lijm

op de achterkant smeert, krijg je een

beter contactvlak. Werk daarvoor altijd 

met nieuwe lijmkammen. Vergeet niet:

te weinig lijm moet je altijd voorkomen!”

Tips van Engbert
Ten slotte vragen we Engbert nog naar 

tips tijdens het snijden van tegels. “Mijn 

ultieme tip is: luister naar het snijwieltje. 

Vaak hoor je aan het geluid of je goed 

snijdt. Als je een knarsend geluid hoort 

dan duw je te hard. Bij wandtegels mag 

je hem eigenlijk niet eens horen en bij 

vloertegels moet je een zacht eentonig 

geluid horen. Op het moment dat je het 

wieltje niet meer hoort dan snijdt het niet 

meer. Ga er daarom ook niet vanuit dat 

het hardst duwen het beste is. Vaak kan

je een tegel met een normale druk al goed 

snijden en vervolgens breken. Dan krijg 

je een veel mooiere snijlijn. Het beste is 

om de tegel van tevoren even te testen. 

Dan weet je hoe je het snijden het beste 

kan aanpakken. Daarnaast is onderhoud 

heel belangrijk. De geleidebuizen moet 

je af en toe onderhouden met olie, want 

dan blijven ze het mooist glijden. Zorg er 

ook voor dat de platen van de breekrand

goed blijven veren en er geen vuil tussen 

zit. En vooral: probeer je machine ge-

woon schoon te houden, dan heb je er 

het langst plezier van!”

DE ERVARINGEN
VAN ‘2BROERS-
4RECHTERHANDEN’
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gereedschap is al vanaf dag één van 

Rubi. Fred: “De eerste tegelsnijder die 

we kochten was van Rubi en inmiddels 

zijn er al vier bijgekomen. Ook onze 

lijmkammen zijn standaard van Rubi, 

net als onze schuurblokken.” Freek: 

“Tegelsnijders moeten van goed materi-

aal zijn, goed te bedienen en niet te

zwaar. De tegelsnijders van Rubi voldoen

daaraan. Onderhoud is ook heel een-

voudig. Elke maand maken we onze 

tegelsnijders schoon met een Rubi-

onderhoudsetje. Ze worden elke maand 

gepoetst en geolied. Zo gaan ze jaren-

lang mee.”

Strak werken 
Fred en Freek gebruiken met name één 

type snijwiel, de TX/TZ EXTREME. Freek: 

“Deze snijwieltjes zijn met name voor 

de wat dikkere tegels, maar wij gebrui-

ken ze ook voor wandtegels. Je kunt er 

namelijk echt heel snel een hele strakke 

kras mee neerzetten.”

Fantastisch breekmechanisme 
De nieuwste toevoeging aan de collectie 

is de Rubi TS Max 1020. “Een super-

ding”, aldus Fred. “Het kliksysteem om 

een tegel te breken moet je met één 

hand kunnen bedienen. Als je met een 

groot formaat tegel zit, wil je die met de

andere hand recht kunnen houden. Dat 

is iets waar we bij deze machine het 

meest blij mee zijn. Met het breekme-

chanisme kun je ook hele dikke tegels 

makkelijk breken.” 

Meegaan met de vernieuwing
Rubi staat bekend om zijn vernieuwende 

producten, iets waar de tegelsnijdende 

broers graag van profiteren. Fred: “De 

eerste tegelsnijder die we kochten, ge-

bruiken we bijna niet meer. Puur omdat 

de tegelsnijders eigenlijk steeds beter 

worden. Ze worden onder andere lichter, 

waardoor je ze makkelijker meeneemt 

naar een klus. De tegelsnijders van Rubi 

worden steeds eenvoudiger in gebruik.” 

Freek vult zijn broer aan: “Zo kunnen wij 

steeds sneller en beter werk afleveren!”  Naam: 

 Bedrijf: 

Fred en Freek Hurkmans

2broers4rechterhanden



28 ALLES

DE SUPERKIST 
VAN DE HOOP 
PEKSO
WIN TIJD MET DEZE
FUNDERINGSKIST!

De Hoop Pekso heeft een oplossing die 

snel en arbovriendelijk is: de Superkist. 

Deze lichtgewicht EPS-funderingsbe-

kisting gebruik je voor het in het werk 

stellen en storten van betonnen funde-

ringsbalken op paalfunderingen. Je kan 

hem voor zowel een nieuwbouwwoning 

als een aanbouw toepassen. 

Schoorloos, kransloos en snel 
De Superkist is een schoor- en kranslo-

ze EPS-bekisting omdat er geen stalen 

beugels en houten regels nodig zijn. In 

plaats van de beugels en regels worden 

aan de bovenzijde van de kistwanden 

speciale trekpennen geplaatst. Deze zor-

gen ervoor dat de kist sterk en maatvast 

is tijdens het storten van het beton. De 

trekpennen hoeven na de stort niet te 

worden verwijderd. Hierdoor win je veel 

tijd! Doordat de trekpennen verdiept in 

het beton liggen, kan het beton na het 

storten snel, strak en eenvoudig worden 

gladgestreken. Na uitharding verwijder je 

de kunststof trekpennen niet, deze zijn 

namelijk blijvend. Je kunt direct met het 

leggen van de vloer beginnen. Nog meer 

tijdwinst! 

Vijftien verschillende balkmaten
Een Superkistelement is 1.800 mm lang 

en bestaat uit één stuk. De Superkist is 

leverbaar in vijf breedtematen (300, 350, 

400, 450 en 500 mm) en drie hoogte-

maten (400, 450 en 500 mm). Deze in 

totaal vijftien verschillende balkmaten 

kun je bij Bouwmaat bestellen. Ook zijn 

er hoekstukken die het werken met de 

Superkist nog makkelijker maken. Voor 

elke afmeting Superkist is een bijbeho-

rende trekpen met ieder een eigen kleur 

beschikbaar. Handig, want het maakt de 

verwerking een stuk overzichtelijker.

Het maken van een traditionele bekisting is erg arbeidsintensief. Het slaan van de piketpalen, het ver-
werken en aanbrengen van de bekistingsplaten, het hoort er allemaal bij. Je bent aan het tillen, je zaagt 
op maat, plaatst de betonplexplaten en brengt de folie aan. Wanneer het beton gestort en uitgehard is, 
moet de houten bekisting ook nog eens worden verwijderd, schoongemaakt en afgevoerd. Alles bij
elkaar is het niet alleen een zware belasting voor het lichaam maar ook zeer tijdrovend. Je hebt je
vast ooit afgevraagd of dit niet makkelijker kan.

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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STAPPENPLAN
Met de Superkist maak je in ‘no time’ een fundering, efficiënt én arbovriendelijk. De 

handige verwerkingsmethode met trekpennen zorgt ervoor dat je de Superkist snel 

plaatst. Hoe gaat het dan precies in zijn werk? In het volgende stappenplan nemen

we je bij de hand, van de maatvoering tot het afstorten. 

STAP 1
Egaliseer een zandbed van 5 tot 10 cm 

schoon zand. Houd bij het bepalen van 

het peil rekening met de bodemdikte

van de Superkist van 80 mm. Span 

een draad voor de maatvoering van de 

Superkist. Houd hierbij rekening met de 

wanddikte van 100 mm.

STAP 2
Plaats eerst de hoeken en zorg ervoor 

dat je de gezaagde hoekelementen koud 

tegen elkaar plaatst. Fixeer de hoeken 

met de wandelstokken op elke aanzet. 

Plaats vervolgens de Superkisten tus-

sen de hoeken. Zaag de uitsparingen 

voor de paalkoppen ter plaatse. Er mag 

maximaal 2 cm EPS uit de bodem weg-

gezaagd worden. Fixeer de Superkisten 

met één wandelstok op de overgang 

tussen twee kisten vast aan de grond.

STAP 3
Leg houten latten dwars bovenop de 

Superkist om de wapening op hoogte te 

monteren. Stel de wapening samen en 

monteer de afstandshouders aan de wa-

peningsbeugels. Laat vervolgens de wa-

peningskorven geleidelijk in de Superkist 

zakken. 

STAP 4
Plaats twee kunststof trekstangen bij 

de uitsparing van elke paalkop. Ook bij 

doorvoeren moet je de kist verstevigen. 

Zorg dat de rozetten klemmen op een 

vlakke ondergrond. Plaats vijf trekpen-

nen per kist in de inkepingen. Zaag een 

inkeping van 25 mm bij iedere hoek en 

T-splitsing. Zet vervolgens de hoeken

vast met vier Superbinders. Gebruik 

twee Superbinders per T-splitsing. 

Plaats extra trekpennen bij paselemen-

ten en pur de overgangen van deze ele-

menten. Vul ten slotte de onderzijde van 

de hoeken aan met zand.

STAP 5
Stort het beton met een pomp voorzien 

van een kunststof valbreker. Hanteer 

een pompsnelheid van max. 10 m3 per 

uur. Laat het beton mooi vloeien zodat 

de Superkist niet eenzijdig wordt belast. 

Stort eerst twee derde van de hoogte en 

in een tweede ronde de resterende een 

derde van de hoogte. Loop niet op de 

kisten. Tril alleen het beton, niet de bo-

dem, wanden of de wapening. Werk ten-

slotte de fundering glad af met een plak-

spaan. 

1

2

3

4 5



           Een prachtige voeg met     

  een schitterend resultaat

PCI Nanofug® Premium
Flexibele voegmortel voor alle tegels en
alle soorten natuursteen

  Fijn oppervlak en fraaie kleuren voor

 hoogwaardige voegen

  In 28 kleuren

  Brandt niet aan op de tegel
www.pci-afbouw.nl
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DUURZAME TOTAAL-
OPLOSSINGEN VOOR
HET PLATTE DAK 
DE PRODUCTEN VAN IKO

Denk je aan platte daken, dan denk je al snel aan IKO. Deze wereldwijde speler op het gebied van 
dakbedekking, waterdichting en isolatie voor professionals staat bekend om zijn totaaloplossingen 
voor het dak. Duurzaamheid is hierbij steeds vaker het sleutelwoord, omdat het platte dak een zeer 
geschikte plek is om aan duurzaamheid te werken. We spreken Jurian van Ramselaar, key account-
manager bij IKO. Hij vertelt over duurzame dakoplossingen en welke ontwikkelingen hij nog meer
ziet op het gebied van dakbedekking.
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Alles onder één dak
“Als je iets zoekt voor het platte dak, 

dan moet je bij IKO zijn”, steekt Jurian 

van wal. “We produceren bitumen en 

kunststof dakbedekking, isolatiemateri-

aal en vloeibare afdichtingen. Hierdoor 

kunnen wij complete dakconcepten sa-

menstellen met producten die perfect op 

elkaar afgestemd zijn. Dit draagt onder 

andere bij aan de levensduur van een 

dak. We geven ook advies aan vakman-

nen over allerhande zaken rondom het 

platte dak, dat is ook een van mijn taken 

als accountmanager. We hebben letter-

lijk alles onder één dak.” 

Bitumen blijven populair 
Jurian ziet dat bitumen dakbedekking 

bij veel vakmannen nog favoriet is. Dat 

is volgens hem ook niet zo gek. “Het 

is een makkelijk te verwerken systeem 

waarmee je op een vrij eenvoudige ma-

nier je dak waterdicht kunt maken. Wij 

produceren dakbanen van plastomeer 

(APP) en van elastomeer (SBS). De APP 

is voor veel vakmannen dé dakbedek-

king omdat hij robuust is en lekker in

gebruik, zeker in de zomer.”

Duurzame meerwaarde bieden
Duurzaamheid is ook op het gebied van 

platte daken natuurlijk een belangrijke

trend. Platte daken zijn namelijk zeer ge-

schikt voor zonnepanelen en ecodaken. 

Ook IKO neemt haar verantwoordelijk-

heid op het gebied van duurzaamheid 

en maatschappelijk verantwoord onder-

nemen. “Waar het bitumen dakbedek-

king betreft zoeken we die duurzaam-

heid onder andere in het totaalsysteem, 

de combinatie die je maakt. We zien 

het dak steeds meer als een totaalpro-

duct. Hierbij kijken we ook steeds meer 

samen met partners, die net iets an-

ders aan het platte dak doen, hoe we 

tot slimme duurzame oplossingen kun-

nen komen. We bundelen krachten zo-

dat je meer duurzame meerwaarde haalt 

uit je dak.”

Bitumen dakbedekking is heel goed te 

combineren met gebruiksdaken. “Je 

combineert zonnepanelen bijvoorbeeld 

met witte bitumen waardoor je dankzij 

de hogere reflectiewaarde hiervan meer 

opbrengst uit je panelen haalt.” Omdat 

de zonnepanelen op het dak in een koe-

lere omgeving staan hebben ze een be-

ter rendement. Zonnepanelen renderen 

het best bij een temperatuur van 25º C. 

Alles daarboven zorgt voor een afname 

van de opbrengst van de panelen.”

Voordelen van witte bitumen
Met zijn laatste voorbeeld haalt Jurian 

een volgende trend aan: witte platte da-

ken. “Witte bitumen zijn in opkomst. 

Wij hebben zelf de IKO Carrara en de 

IKO Powergum wit. Ik merk dat er meer 

vraag is en dat er vaker over witte bi-

tumen wordt gesproken. Steeds meer 

vakmannen ontdekken de voordelen. 

Witte reflecterende dakbedekking zorgt 

niet alleen voor meer opbrengst uit zon-

nepanelen, het verlaagt ook de koellast. 

 Naam: 

 Bedrijf:  

 Functie:   

Jurian van Ramselaar

IKO B.V.

Key accountmanager
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Zeker in combinatie met PIR-isolatie 

kan dat binnenshuis zomaar zes tot acht 

graden schelen waardoor je veel ener-

gie bespaart.” Een ander voordeel is dat 

er sprake is van een constantere tempe-

ratuur. “Door de extreme zomers van te-

genwoordig heb je nog meer te maken 

met zogenoemde thermoschokken. De 

oppervlaktetemperatuur van witte platte 

daken is velen malen lager waardoor dit 

effect veel minder is en de dakbedek- 

king langer meegaat.”

Vlamvrij werken 
Een andere ontwikkeling waar IKO op 

inspringt is de behoefte om vlamvrij 

te werken. “Dat is mogelijk met onze 

IKO Powerflex MONO 3 MB en IKO 

Powerflex MONO 3 Stick. Deze produc-

ten zijn de basis van een heel mooi me-

chanisch bevestigingssysteem waarbij 

je geen brander meer nodig hebt, waar-

door je altijd conform NEN 6050 werkt. 

De overlappen en verbindingen worden 

gelast met hete lucht. Er is een visue-

le controle waarneembaar door de uit-

vloeiende bitumenrups. Het is ontzet-

tend prettig werken en qua opbouw is 

het vergelijkbaar met een normale bitu-

men rol, met zijn 3,2 mm dikte heeft hij 

ook lekker veel body.”

Voor elk dak een oplossing
Het is duidelijk dat de wereld van het 

platte dak niet stilstaat. Duurzaamheid 

en veilig werken, het zijn ontwikkelingen 

waar je als vakman niet omheen kunt. 

“IKO is dan ook altijd bezig met innove-

ren. We geloven dat er voor elk dak een 

oplossing moet zijn. Zo kun je als vak-

man het perfecte product leveren aan 

jouw klanten.” 

“Witte reflecterende dakbedekking zorgt niet 
alleen voor meer opbrengst uit zonnepanelen, 
het verlaagt ook de koellast”



STIJLVOL BUITENLEVEN
TUINHUIZEN & VERANDA’S

VOLLEDIG ZELF SAMEN TE STELLEN
AFMETING PER 50CM TE VERLENGEN

INDELING VOLLEDIG NAAR WENS MOGELIJK

HOUTSOORTEN
Douglas hout of Noord Europees Vurenhout behandeld.

WANDBEKLEDING
Gepotdekseld of kantrecht. Horizontaal en ver� caal.

TRENDY WANDMODULES
Steellook & lamellen modules.

DAKAFWERKING
Met overstek of zonder overstek. 3 kleuren daktrim. 
Dakbalken in zicht of dakbalken niet in zicht.

RAMEN EN DEUREN DIVERSE STIJLEN MOGELIJK

6 KLEUREN MOGELIJK; OOK TE COMBINEREN

LEVERWIJZE BOUWPAKKET
Losse, op maat gezaagde, onderdelen of prefab elementen.



35

FEITEN & CIJFERS
VERLICHTING

Kleurtemperaturen hoger 
dan 5.300 Kelvin zijn 

vergelijkbaar met daglicht.

Een gloeilamp heeft een 
gemiddelde levensduur van 

1.000 branduren en een 
ledlamp gaat gemiddeld 
35.000 branduren mee.

5.300

100%  
RECYCLEBAAR

BRAND-
UREN

85%
Een ledlamp is  
85% zuiniger  

dan een gloeilamp.

Het aantal lumen geeft 
aan hoeveel licht een 
lamp uitstraalt. Hoe 
meer lumen, hoe  
meer licht.

Een ledlamp
bespaart jaarlijks 
gemiddeld 55 kWh, 
dit komt ongeveer 
overeen met € 11.- 
op jaarbasis  
(Eur 0.22 per kWh).

De meest moderne ledlampen inclusief de
overige componenten zijn 100% recyclebaar.

99% van de  
impact van 
verlichting  
op het milieu  
komt door de  
benodigde  
elektriciteit. 

LUMEN

KELVIN

7X

De kleur van licht 
wordt aangegeven in 
Kelvin. Hoe minder 
Kelvin, hoe warmer  

de kleur. 

€11.-
per jaar

Als je zo snel kon 
lopen als het licht,  

dan zou je in  
1 seconde ongeveer  

7 keer de hele 
wereldbol kunnen 

rondlopen.
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BEATS OP 
DE BOUW
Wil je tijdens de werkzaamheden 
lekker luisteren naar je favoriete 
muziek? Een bouwradio is 
onmisbaar op iedere werkplaats! 
Waarom dan geen ‘gewone’ 
radio? Een bouwradio kan nu 
eenmaal tegen vocht, stof en een 
stootje. Maar er zijn nogal wat 
verschillende bouwradio’s op de 
markt. Welke moet je kiezen? 
Bouwmaat zet alle verschillende 
functies en een aantal merken 
voor je op een rij. 

DAB+ 
Tegenwoordig hoor je steeds vaker over 

DAB+, maar wat is het precies? ‘Digital 

Audio Broadcasting’ houdt in dat je naar 

een digitaal radiosignaal luistert. DAB+ 

is de opvolger van FM en heeft enkele 

voordelen: de radio ontvangt meer lan-

delijke én regionale zenders en je hoeft 

geen frequentie te zoeken, maar je kiest 

simpelweg uit een lijst met zenders. 

Ook ruis is verleden tijd, zelfs op een 

afgelegen bouwplaats. Het geluid blijft 

bovendien glashelder. Ook als de radio 

tussen allerlei machines en stalen onder-

delen staat. Daarnaast heeft een DAB+-

radio allerlei handige functies waarmee 

je relevante informatie kunt opvragen, 

zoals de weersverwachting

of nieuwsberichten. 

Accu versus netstroom
Zeker op de bouwplaats is het ver-

standig om te kiezen voor een radio 

die op accu werkt. Je kunt hem overal 

neerzetten en eenvoudig verplaatsen 

zonder gedoe met een snoer. Dit komt 

de veiligheid ten goede, omdat er geen 

kabel in de weg ligt waar iemand over 

kan vallen. Een accu gaat ook best lang 

mee, maar je moet er natuurlijk wel voor 

zorgen dat je hem regelmatig oplaadt. 

Bluetooth, usb en aux
Toch niet zo’n fan van radiozenders of 

luister je gewoon liever non-stop naar 

jouw favoriete ‘beats’? Kies dan een 

bouwradio met bluetoothfunctie, usb-

poort of aux-uitgang. Maak met jouw 

telefoon verbinding met de radio via 

bluetooth en kies zelf welke muziek je 

afspeelt. Je kunt ook eenvoudig muziek 

afspelen door je telefoon aan te sluiten 

met een aux-kabel. Of maak verbinding 

via een usb-kabel of speel muziek af

van een usb-stick als je een bouwradio 

kiest met usb-poort. Hiermee kun je ook 

jouw telefoon opladen, handig!

IP 65-NORM
De IP-codering op elektrische apparaten geeft de beschermingsgraad van het 
omhulsel aan. De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste cijfer geeft de 
beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen (0-6), het 
tweede cijfer de beschermingsgraad tegen vocht (0-9). IP 01 betekent dat een 
apparaat niet beschermd is tegen vaste voorwerpen en drupwaterdicht is. Voor 
buitengebruik raden we je aan om een bouwradio te nemen met minimaal IP 
65. Dit houdt in dat de radio stof- en spuitwaterdicht is. Zo heb je gegarandeerd 
muziek tijdens extreem stoffige werkzaamheden en flinke regen! 

PerfectPro Ubox400R
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Complete bouwradio
Kun jij niet beslissen welke functies 

jij zeker nodig hebt, ga dan voor een 

bouwradio met alle functies! De DeWalt 

ToughSystem Radio DWST1-75659-QW 

is er zo een. Deze radio werkt op accu, 

dus je luistert snoerloos naar DAB+-radio 

of via bluetooth naar je eigen muziek. De 

IP-codering is IP 54, dit houdt in dat hij 

stofvrij en spatwaterdicht is.

Ben jij op zoek naar een complete bouw-

radio die ook compact en licht van ge-

wicht is, dan is de Festool SYSROCK BR 

10 DAB+ de ideale oplossing. Neem deze 

compacte radio overal mee naartoe en 

luister naar zowel digitale als FM-radio of 

naar jouw eigen afspeellijsten.

Oldskool AM/FM
Als je nog geen behoefte hebt aan een DAB+-radio, dan is de Milwaukee M18 JSR-0 bouw-

radio misschien wel iets voor jou. Luister via AM en FM naar je favoriete zenders of sluit jouw 

telefoon aan op de aux-uitgang. Deze radio heeft ook een usb-poort en werkt op netstroom 

of een Milwaukee M18™ accu. Toch liever een model dat je draadloos met je telefoon kunt

verbinden? Dan hebben wij de Makita DMR108. Deze heeft een bluetoothfunctie, een aux-

uitgang en een usb-poort. Dit model neem je ook makkelijk snoerloos de bouwplaats op. 

Perfectpro bouwradio’s
PerfectPro is hét merk voor bouwradio’s. Ze zijn voorzien van IP certificering, de nieuw-

ste functionaliteiten en een mooie geluidsweergave. Zo vind je altijd een radio die bij jouw 

wensen past. Op dit moment heeft Bouwmaat een aantal verschillende bouwradio’s van 

PerfectPro in het assortiment. Neem bijvoorbeeld de Ubox400R. Compact, voorzien van 

FM, DAB+, bluetooth en water- en stofbestendig. En… natuurlijk standaard geleverd met 

accu’s!  Of misschien zoek je een radio met accu die tijdens het gebruik opgeladen kan 

worden? Dan is de PowerPlayer ideaal voor jou! 

Lekkere muziek voor op de klus: de Bouwmaat 
Kluslijst, samengesteld door vakmensen. Ga 
naar bit.ly/bouwmaat-kluslijst
 
Ga naar alles.bouwmaat.nl en maak kans
op een bouwradio van PerfectPro.
 

WELKE BOUWRADIO PAST BIJ JOU?

DE BOUWMAAT
KLUSLIJST &
WINACTIE

DeWalt ToughSystem Radio DWST1-75659-QW

Milwaukee M18 JSR-0 Makita DMR108 Festool SYSROCK BR 10 DAB+



www.rubi.com

- Professioneel level systeem 
voor tegels vanaf 60 cm

- Speciale breekvoet: 
hoge trekkracht en probleemloze verwijdering

- Clips in 4 voegbreedtes.
Gemakkelijk herkenbaar aan de kleur

- Beschikbaar in 3 tegeldiktes 
(3-12 mm/ 6-15 mm/ 11-20 mm)

3mm
2mm

1,5mm

1mm

NIEUWEA

B

RUBI level tang!

SOFT
GRIP
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WAT IS DE JUISTE WERK- 
OF VEILIGHEIDSSCHOEN 
VOOR JOU?
DE SPECIALIST ADVISEERT

Voorkom ongelukken met de 
juiste bescherming 
Er is een aantal ongelukken die veel 

voorkomen op een klus. Zo kun je op 

iets scherps stappen zoals uitstekende 

spijkers. Of je kunt iets op je voet laten 

vallen. Daarnaast kan het nog wel eens 

voorkomen dat je uitglijdt op een gladde 

of natte ondergrond. Dit wil je natuurlijk 

voorkomen en dat kan door de juiste 

voetbescherming. Er bestaat daarbij een 

verschil tussen werkschoenen en veilig-

heidsschoenen. Wat dat verschil precies 

is, leggen we uit.

Werkschoenen
De veiligheidsklasse van werkschoenen 

wordt aangeduid met safety codering O. 

Hoe beter de bescherming, hoe hoger 

het cijfer achter de letter O. Werkschoe-

nen hebben geen veiligheidsneus en 

voldoen aan de EN ISO 20347.

Goede bescherming van je voeten is essentieel tijdens een klus om 
risico’s te verkleinen. Werk – en veiligheidsschoenen hebben een
codering. In dit artikel laten we zien wat deze coderingen inhouden 
en hoe je ze gebruikt bij het kiezen van een schoen. Ook komt vak-
man Jeroen Gerritsen aan het woord. In de vorige ALLES (#4 2019) 
zagen we hoe hij samen met Rens van Krieken van Steel Blue tot zijn 
ultieme veiligheidsschoen kwam. Hij deelt zijn tips en ervaringen. Zo 
heb jij de informatie om de schoen te kiezen die perfect bij jou past!  

Safety codering Uitleg 

OB Voldoet aan basisvereisten

O1
Voorzien van een gesloten hielgebied, zijn antistatisch 

en hebben schokabsorptie in de hiel

O2
Categorie O1 + de bescherming tegen indringen en 

absorptie van water

O3
Categorie O2 + combinatie met een antiperforatie 

loopzool met profiel

WERKSCHOENEN
Steel Blue

Maxguard

Bucklerwww.rubi.com

- Professioneel level systeem 
voor tegels vanaf 60 cm

- Speciale breekvoet: 
hoge trekkracht en probleemloze verwijdering

- Clips in 4 voegbreedtes.
Gemakkelijk herkenbaar aan de kleur

- Beschikbaar in 3 tegeldiktes 
(3-12 mm/ 6-15 mm/ 11-20 mm)

3mm
2mm

1,5mm

1mm

NIEUWEA

B

RUBI level tang!

SOFT
GRIP
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 Doorsnede van een veiligheidsschoen

Veiligheidsschoenen
Om de veiligheidsklasse van veiligheids-

schoenen aan te duiden wordt safety 

codering S gebruikt. Net zoals bij werk-

schoenen bepaalt het nummer achter 

de S in welke mate de schoen voor be-

scherming zorgt. Veiligheidsschoenen 

hebben wel een veiligheidsneus en vol-

doen aan de EN ISO 20345. De veilig-

heidsneus in de schoen kan gemaakt zijn 

van staal of composiet.

De juiste zolen
De keuze van de zool is natuurlijk afhan-

kelijk van waar je werkt. Net als voor de 

schoenen zelf bestaat er een codering 

voor de zolen. Er zijn drie basistypes.

Warme of koude
omstandigheden
Wanneer je vaak in koude of juist war-

me omstandigheden werkt, kan de juiste 

schoen en/of zool een aanzienlijk verschil 

maken. Heb je vaak te maken met koude 

omstandigheden, kies dan voor een

geïsoleerde schoen. Deze is gemarkeerd 

met een sneeuwvlok icoon en de letters 

CI (Cold Insulation). Werk je daarentegen

regelmatig in de buurt van een hoge 

temperatuurbron, kies dan voor een zool 

met de aanduiding HRO. Deze kunnen 

gedurende één minuut een oppervlak 

van 300 °C weerstaan zonder schade te 

vertonen! 

Eigenschappen SB S1 S1P S2 S3 S4 S5

Bescherming tegen vallende 
voorwerpen • • • • • • •

Minimale indeukresistentie van
200 Joule • • • • • • •

Antistatisch • • • • • •

Gesloten hiel • • • • • •

Energieopname door de hak • • • •

Niet-penetreerbare tussenzool • • •

Verhoogde weerstand tegen water •

Antislipprofiel • •

Waterdicht • •
  

Codering Uitleg 

PU/PU Geschikt voor binnenshuis

PU/TPU Voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik

PU/RUBBER
Voor zware werkomstandigheden. Denk aan het

gebruik van chemicaliën, metalen spiesjes of HRO

SAFETY CODERING VAN
VEILIGHEIDSSCHOENEN

ZOLEN
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Vakman Jeroen
In ALLES-4 2019 koos vakman Jeroen 

Gerritsen een paar nieuwe Steel Blue-

veiligheidsschoenen uit. Op basis van het 

advies van Rens van Krieken van Steel 

Blue ging hij voor het Southern Cross-

model. Jeroen was onder andere gelijk 

enthousiast over de speciale inkeping 

voor de achillespees en de handige rits. 

Inmiddels werkt hij al geruime tijd op zijn 

nieuwe schoenen. Is hij nog steeds zo 

enthousiast? Jeroen draait niet om de 

hete brij heen: “Ja, ze bevallen enorm 

goed, ik ben echt super tevreden. Het 

zijn gewoon hele goede schoenen. Ze 

zijn stevig, van goede kwaliteit en erg 

comfortabel.” Dat hij zo enthousiast was 

over de rits kan Jeroen zich nog herin-

neren. “Dat zag ik inderdaad gelijk zitten 

en het pakt in de praktijk heel erg goed 

uit. Ik kies altijd voor hoge schoenen, 

want dan heb je extra stabiliteit en geen 

last van gruis en zaagsel dat in je schoe-

nen valt. Om normale hoge schoenen uit 

te krijgen moet je de veters echter een 

heel eind los maken. Als ik nu bij een 

klant ben en ik wil mijn schoenen even 

uit doen omdat ik door de modder heb

gelopen, hoef ik alleen de rits maar los 

te maken. Je trekt hem ook zo weer aan 

en hij zit gelijk weer goed. Dat is een 

stukje gemak en erg fijn.”

Je merkt het verschil 
Jeroen werd onder andere het Southern 

Cross-model geadviseerd, omdat daar 

een speciale inkeping bij de achterkant

van de achillespees zit. Zo heb je meer 

comfort en meer bewegingsvrijheid als

je veel op je knieën werkt. “Ook dit 

werkt echt in de praktijk. Ik zit soms 

lang in een bepaalde positie en bij nor-

male hoge schoenen heb je continu druk 

op je achillespees. Je voet wordt dan op 

een gegeven moment een beetje lam. 

Door de inkeping heb ik dat nu niet en 

kan ik het veel langer volhouden. Dat 

verschil merk je echt.” 

Ga voor comfort en kwaliteit
De sessie met Steel Blue was voor 

Jeroen een eye-opener. “Ik en andere 

werklui lopen gedurende de week meer 

op onze werkschoenen dan op onze 

normale schoenen. Het gekke is dat ik 

voor mijn gewone schoenen wel advies 

vraag aan de verkoper en heel erg bezig 

ben met comfort. Schoenen moeten lek-

ker zitten.” 

Bij zijn werkschoenen keek Jeroen  

vooral naar hoe zij eruitzagen en de 

prijs. “Maar zeker dat laatste mag nooit 

leidend zijn. Een schoen moet passen 

bij jou en je werk. Let op zaken als vei-

ligheid en comfort maar ook op kwaliteit. 

De Steel Blue-schoenen zijn gemaakt 

van goed en stevig materiaal. Dat merk 

je aan alles. Normaal verslijt ik twee paar 

schoenen per jaar, hier ga ik misschien 

wel twee jaar mee doen.” 

 Naam: 

 Bedrijf: 

Jeroen Gerritsen

Montagebedrijf Jeroen Gerritsen

“Een schoen moet 
passen bij jou en je 
werk”

Redbrick

Grisport
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MURFOR®

COMPACT
GEBRUIKSVRIENDELIJKE
METSELWERKWAPENING OP ROL

Innovatieve rol, conventionele
prestaties
Murfor® Compact is een handige met-

selwerkwapening op rol. Het bestaat uit 

een net van constructieve staaldraden 

die bij elkaar worden gehouden door 

een verweven glasvezeldraad. Hierdoor 

ontstaat een wapening met een zeer 

hoge treksterkte. Daarnaast is het for-

maat van de rol zeer gebruiksvriendelijk 

en verwerk je de rol snel en eenvoudig. 

De prestaties zijn vergelijkbaar met de 

conventionele gelaste lintvoegwapening.

Makkelijk te verwerken en 
compact 
Een rol Murfor® Compact heeft een to-

tale lengte van 30 meter en kan in lange 

lengtes, zonder overlappingen, droog 

op de steen worden gelegd. Een rol 

weegt slechts drie kilo. Dat is ongeveer 

tien keer minder dan reguliere metsel-

werkwapening van dezelfde lengte!

Murfor® Compact blijft strak en plat

liggen, wat ook erg prettig is tijdens de 

verwerking. Daarnaast kun je Murfor® 

Compact eenvoudig op maat knippen 

met een geschikte tang. De rol is klein 

en eenvoudig te stapelen en daardoor 

kost het weinig ruimte in je bus!  

Binnenmetselwerk: 
Murfor® Compact I 
Er zijn twee types van Murfor® Compact 

beschikbaar. De Murfor® Compact I is 

bedoeld voor metselwerk in een droge 

omgeving zoals betonblokken en kera-

mische binnenmuurstenen. De rol is her-

kenbaar aan zijn rode kleur. Je hebt keu-

ze in twee verschillende breedtes:

50 en 100 millimeter. 

Buitenmetselwerk: 
Murfor® Compact E 
De Murfor® Compact E is geschikt voor 

buitenmetselwerk dat wordt blootge-

steld aan weersinvloeden. Denk aan

buitenmuur- en gevelmetselwerk. Deze 

rol herken je aan zijn blauwe kleur. Van 

deze variant zijn ook twee breedtes

verkrijgbaar. In het geval van de Murfor® 

Compact E kun je kiezen tussen 35 en 

70 millimeter. 

Als vakman weet je; goede metselwerkwapening in binnen- en 
buitenmuren kunnen belangrijk zijn. De wapening versterkt per slot 
van rekening het metselwerk. Zo voorkom je scheuren boven ramen 
en deuren en op lange wanden, veroorzaakt door krimp of uitzetting 
van het metselwerk. Daarnaast kun je er ook de dilatatieafstand 
mee verlengen, hoekconstructies verstevigen of belastingen gelijk-
matig verdelen. Als professional ben je altijd op zoek naar slimme 
manieren om dit alles voor elkaar te krijgen. Murfor® Compact is 
zo’n oplossing! 

DOOR HET VERWEVEN GLASVEZELDRAAD 
ONTSTAAT EEN WAPENING MET EEN ZEER 
HOGE TREKSTERKTE
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SLIMME ARTIKELEN 
Slim, efficiënt en eenvoudig werken; dat wil je als vakman tijdens je dagelijkse 
werkzaamheden. Met deze selectie ‘slimme’ artikelen kun je veel voordeel behalen 
op de klus en het jezelf nét iets makkelijker maken. 

Isolatiematerialen snel op maat  
Met de FESTOOL accu-isolatiezaag ISC 240 kun je snel en nauwkeurig isolatiemateriaal 

op maat zagen. Of het nu gaat om minerale vezels, natuurlijke vezels of PUR, door de twee 

beschikbare zaagbladen is de zaag voor al deze materialen te gebruiken. De isolatiezaag 

heeft een geleiderail en een hoekaanslag. Daarnaast biedt hij een hoog werkcomfort door 

de ergonomische constructie, het lichte gewicht en de mogelijkheid om een stofzuiger  

aan te sluiten. Het is de optimale oplossing voor iedere vakman die een huis wil isoleren, 

maar ook zijn werkbelasting wil verlagen!
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Tijdelijke bescherming voor gevels
Een van de laatste stappen in het bouwproces is het plaatsen van hemelwaterafvoeren

(regenpijpen). Daarvoor wordt het metselwerk afgevoegd terwijl het dak inclusief de 

dakgoot dan vaak al klaar zijn. Tussen afvoegen van het metselwerk en het plaatsen van 

de regenpijp moet de gevel beschermd worden tegen wateroverlast en vervuiling. Dat 

kan met de tijdelijke hemelwaterafvoer van ODS. Deze flexibele slang is een snelle en 

goedkope oplossing om water tijdelijk af te voeren. 

Kitpistool voor superstrakke afwerking 
Met het 18V kitpistool DCG180 van Makita stel je het begin, de snelheid en einde van 

de kitnaad perfect in met de tweeledige toerenregeling. De anti-druppelfunctie vookomt 

het druipen van overtollig kit wanneer je de schakelaar loslaat. Met deze schakelaar kun 

je de snelheid makkelijk regelen. Daarnaast heeft het kitpistool een draaiknop voor maxi-

male controle over de kitstroom. Kortom, een superstrakke afwerking is gegarandeerd 

met deze handige accutool.  

Professioneel opbergen 
De spackmesbak van Super Prof zorgt ervoor dat je je handgereedschappen, zoals 

spackmessen en gipsmessen, veilig en professioneel op kan bergen. Daarnaast kun

je op deze manier je messen makkelijk vervoeren zonder jezelf te verwonden of het

product schade toe te brengen. Je werkcomfort en productiviteit worden bevorderd 

door de lederen handgreep op deze producten. Deze heeft een stevige grip en neemt 

vocht goed op. Deze bak wordt verkocht inclusief een aantal spackmessen.

Exact de juiste hoeveelheid water voor je mortels
Bij droge mengsels als dunbedmortel, egalisatiemortel, cementdekvloer en
tegellijm komt de juiste waterdosering heel nauw. Met de nieuwe mobiele
waterdoseermeter AQiX van Collomix heb je met een druk op de knop de juiste 
waterhoeveelheid te pakken en ben je continu verzekerd van kwalitatief hoog-
waardige mengsels. Je sluit de waterdoseermeter aan op je waterslang en stelt 
vervolgens de door de fabrikant voorgeschreven hoeveelheid in. Het apparaat 
stopt als de gewenste hoeveelheid is bereikt. Snel, eenvoudig, constant en 
zonder waterverspilling.

Je waterpas altijd op zak
Een waterpas gebruik je regelmatig.

Daarom is het extra handig als je deze 

in je broekzak mee kunt nemen. De 

Milwaukee zakwaterpas is door het 

blokkeermechanisme bestand tegen 

veelvuldig in en uit je zak halen. De 360° 

verstelbare injectieflacon zorgt voor  

optimale leesbaarheid en de versterkte 

magneten zorgen voor maximale trek-

kracht. De compacte waterpas is een-

voudig in gebruik en nauwkeurigheid is 

gegarandeerd. 
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IK WERK BIJ 
BOUWMAAT

WINKELMEDEWERKER
Wat direct opvalt aan Kassio is zijn op-

geruimde karakter. Goedlachs vertelt hij 

over zijn werkzaamheden. “Ik ben ver-

antwoordelijk voor de paden ‘kitten en 

lijmen’, ‘verfgereedschap’ en ‘latex’. Ik 

zorg dat alle schappen er netjes uitzien 

en dat alle producten op voorraad zijn, 

zodat onze klanten nooit misgrijpen.” 

Daarnaast is Kassio veel aan de verf-

balie te vinden. “Daar meng ik verf en 

geef advies aan klanten. Aan de verfba-

lie werk ik samen met Mo Fadaie, in mijn 

ogen de beste verfadviseur ter wereld. 

Van hem krijg ik veel hulp en leer ik nog 

steeds de fijne kneepjes van het vak. Ik 

heb sowieso echt superleuke collega’s. 

Iedereen is erg vriendelijk en vrolijk en 

we zijn ook met z’n allen een echt team. 

Ben je zelf klaar met je werkzaamheden, 

dan ga je iemand anders helpen. Zo 

werkt dat hier.”

Heel erg leerzaam
Dat hij elke dag leert, vindt Kassio het 

allerleukste aan zijn werk. “Voor ik bij 

Bouwmaat aan de slag ging, werkte ik 

bij een supermarkt. Daar stond ik stil, 

leerde ik niets. Dat zei ik tegen mijn

oudere broer Kayo die al bij Bouwmaat 

werkte. Hij had al gemerkt dat je hier 

veel kunt leren. Bovendien heb ik een 

passie voor verven, ooit had ik namelijk

mijn eigen schildersbedrijf. Bij Bouwmaat 

ben ik veel met verf bezig en dat vind ik 

Bouwmaat is niet zomaar een groothandel. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk 
succesvol je werk kunt doen. Niet alleen met de verkoop van kwaliteitsproducten, maar ook met handige 
diensten en kennis. Het zijn de mensen in onze vestigingen die daar elke dag weer voor zorgen. In de ru-
briek ‘Ik werk bij Bouwmaat’ laten we zien wie deze mensen zijn en wat ze doen. Dit keer reizen we af naar 
Bouwmaat Amsterdam Amstel XL. Daar spreken we verkoopadviseur binnendienst André Pater en winkel-
medewerker Kassio Farias. Hoe ziet hun dag eruit en wat doen zij om klanten elke dag weer te helpen? 

 Naam: 

 Bedrijf: 

Kassio Luan Batista Farias (24)

Winkelmedewerker/adviseur verfbalie
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bijvoorbeeld uitleggen waar een klant de 

spullen in het schap kunt vinden. Je kunt 

ook even meelopen en ondertussen vra-

gen hoe het met hem gaat. Dat laatste 

doe ik en klanten waarderen dat.”

Echt een feestje
André heeft enorm veel plezier in zijn 

werk. “Ik sta met een glimlach op en 

ik ga met een glimlach naar bed. Geen 

dag is hetzelfde. Bouwmaat is gewoon 

een hele leuke werkgever. Je kunt er 

veel leren. Via leveranciers die hier op 

de vestiging trainingen geven of via het 

Bouwmaat ‘Opleidingshuis’. Daarin kun 

je virtuele trainingen volgen die je helpen 

bij het uitvoeren van je functie. Ik werk 

bovendien met superleuke mensen. 

Het is echt een feestje.” Feestjes zijn 

volgens André ook een goede reden om 

voor Bouwmaat te werken. “De jubileum- 

feesten van Bouwmaat wil je echt niet 

missen, die zijn echt fantastisch!” 

AAN DE SLAG
BIJ BOUWMAAT
Kijk op werkenbijbouwmaat.nl

 Naam: 

 Bedrijf: 

André Pater (35)

Verkoopadviseur binnendienst

fantastisch. Je krijgt hier alle hulp om je 

werk steeds beter uit te voeren. Zo volg 

ik een heftruckcursus zodat ik straks zelf 

de bovenste schappen in mijn pad kan 

bijhouden.”

Goed kunnen luisteren
Wat is volgens Kassio het belangrijkste 

in zijn functie? “Je moet goed kunnen 

luisteren, alleen dan kun je het juiste

advies geven. Soms heeft een klant een 

bepaald product in gedachten, maar is 

er een slimmer alternatief beschikbaar 

voor zijn klus. Pas hebben we iemand 

aan de verfbalie zo goed geholpen dat 

we later chocolade van hem kregen. 

Bovendien werd hij vaste klant. Dan 

weet je dat je het goed hebt gedaan!”

VERKOOPADVISEUR 
BINNENDIENST
André zit liever niet stil en is altijd op zoek 

naar klanten die hij kan helpen. Laat dat 

nou perfect bij zijn baan passen. “Ik voel 

me hier echt als een vis in het water. Ik 

vind het leuk om elke dag met mensen 

in contact te zijn en ze echt te helpen. 

Als verkoopadviseur binnendienst doe ik 

dat op diverse manieren. Het komt erop 

neer dat ik klanten advies geef over de 

producten die ze nodig hebben, de hoe-

veelheid ervan en dat ik zorg dat ze het 

op het juiste moment hebben.” Het hel-

pen van klanten gaat verder dan advies 

over producten zelf. “Soms wijs ik ze ook 

op onze diensten. Onlangs zag ik nog ie-

mand met allemaal zakken sjouwen. Die 

wist niet dat we aan de achterkant van de 

vestiging een afhaalpunt hebben. Daar 

wordt het allemaal keurig voor je neerge-

zet en kun je het zo in je bus zetten.” 

Dat beetje extra
Het gaat er volgens André uiteindelijk 

om dat vakmannen altijd door kunnen 

en hun werk zo goed mogelijk kunnen 

doen. “Daar zijn we hier met zijn allen de 

hele dag mee bezig. Daarvoor moet je 

goed kunnen luisteren en opletten. Daar 

hoort ook servicegerichtheid bij. Dat 

zit soms in kleine dingen hoor. Je kan 
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DE JUISTE ACCU
VOOR DE KLUS
MOGELIJKHEDEN, SPECIFICATIES
EN INNOVATIES ONDER DE LOEP

Hoe prettig en efficiënt je daadwerkelijk 

werkt met een snoerloze machine, is 

voor een groot deel afhankelijk van de 

accu. Denk hierbij niet alleen aan kracht. 

Ook de volgende zaken spelen mee: hoe 

lang gaat de accu mee? Hoe lang duurt 

het voor hij weer is opgeladen? Past de 

accu bij de klussen die ik uitvoer? Het 

zijn allemaal vragen die je jezelf moet 

stellen.    

Fabrikanten van accumachines inno-

veren dus continu. Hierdoor worden de 

prestaties van accu’s steeds beter en 

jouw mogelijkheden om snoerloos te 

werken steeds groter. Maar wat past er 

nu bij jou en je klussen? 

We zetten de kenmerken en mogelijkhe-

den van de verschillende accu’s van vier 

fabrikanten voor je op een rij. Ook zoomen 

we in op de laatste innovaties van deze 

vier fabrikanten. Op de volgende pagina’s 

lees je alles over de kenmerken en

noviteiten van de volgende merken:

• DeWalt 

• Festool

• Makita 

• Milwaukee

Op pagina 54 zetten we alle eigen-

schappen bovendien nog eens in een 

uitgebreid overzicht. Handig, duidelijk

en overzichtelijk. Sla snel om en duik in 

de innovatieve wereld van de accu!

Snoerloos werken is steeds meer in opmars. Het werken zonder 
kabel maakt je flexibeler en effectiever tijdens je klus. Struikelen 
over kabels is voorgoed verleden tijd en je kunt simpelweg overal 
net wat makkelijker bij. Er is afgelopen jaren veel vooruitgang 
geboekt op het gebied van accu’s, de daarbij horende machines 
en de capaciteit die ze leveren. Hierdoor zijn ze qua kracht en 
mogelijkheden veelal gelijkwaardig aan hun gesnoerde broertjes 
en zusjes. Dezelfde kracht maar dan snoerloos, dat is waar veel 
fabrikanten voor gaan. 
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DEWALT NIEUWSTE INNOVATIE: 54V XR FLEXVOLT

DeWALT heeft een brede range aan accu’s en richt zich continu op verbetering en vernieuwing. 
Een opvallende innovatie op het gebied van lithium-ion accu’s is bijvoorbeeld de 54V XR FLEXVOLT. 
Deze accu zorgt voor de kracht van 54V over het hele FLEXVOLT assortiment van DeWALT. 

Dit maakt het mogelijk om machines 

zonder snoer in te zetten voor de zwaar-

ste toepassingen met bijvoorbeeld een 

combihamer, zonder dat je inlevert op 

kracht en duur van de handeling. Als er 

voor dergelijke zware toepassingen een 

accu wordt gebruikt met een lager volta-

ge, raakt de accu sneller leeg.

Voltage wisselen 
Ook slim. De accu verandert automa-

tisch van voltage als je van machine wis-

selt. Hij is dus niet alleen geschikt voor 

XR FLEXVOLT-machines, maar terug-

werkend compatibel met het 18V-plat-

form van DeWALT. Om hem te kunnen 

gebruiken op een 18V-machine, wordt 

de 54V XR FLEXVOLT omgevormd naar 

drie parallel geschakelde lijnen van 5 x 

3.6 Volt-cellen. Op een XR FLEXVOL-

machine geplaatst, worden de drie lijnen

in serie met elkaar geschakeld en vormen 

zo 15 x 3.6 Volt-cellen tot 54V. Het is 

mogelijk om de FLEXVOLT-accu op je 

18V XR-machine te plaatsen. Het is niet 

mogelijk om een XR FLEXVOLT-machine 

met een normale 18V XR-accu te ge-

bruiken. Machines uit deze serie hebben 

een krachtigere motor die door een XR 

FLEXVOLT-accu moet worden gevoed.

Warmteafvoer
De accu is dusdanig ontworpen en ge-

schakeld dat de warmte goed wordt af-

gevoerd. Oververhitting wordt daardoor 

beperkt. De accu zal tijdens zware klus-

sen minder warm worden wat de levens-

duur van de accu ten goede komt.

Connectiviteit
Handig is de door DeWALT ontwikkelde 

app ‘Tool Connect’. Hiermee kun je via 

bluetooth 4.0 accu’s in- en uitschakelen. 

Zo voorkom je dat andere personen 

ongewenst gebruik maken van je accu’s. 

Als je de accu uitleent kun je ook een 

tijd instellen wanneer die uitgeschakeld 

wordt. De diagnosefunctie in de app

bepaalt ‘real-time’ of de accu te koud of 

te warm is om deze goed te kunnen ge-

bruiken. Tool Connect geeft tevens een 

waarschuwing wanneer de accu opge-

laden of leeg is. Ook kun je via de app 

je accuvoorraad beheren; model, serie-

nummer en gebruikershandleiding.

• 54V voor zware 
toepassingen

• FLEXVOLT voor 18V- en 
54V-machines

VOORDELEN
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FESTOOL NIEUWSTE INNOVATIE:
4,0 AH LI-HIGHPOWER COMPACT

Bij Festool kijken ze vooruit en ontwikkelen ze zich voortdurend. 
Ook op het gebied van accu’s. Festool heeft diverse 18V-accu’s, zo-
dat er voor elke toepassing de juiste accu is. De laatste toevoeging 
is de nieuwe 4,0 Ah Li-HighPower Compact, die opvalt dankzij zijn 
compactheid en zijn uithoudingsvermogen.  

Ergonomisch en licht 
Festool beschikt over een flinke range 

aan accu’s. Van de compacte 3,1 Ah-

accu voor bijvoorbeeld montagewerk-

zaamheden, tot de krachtige 6,2 Ah-accu 

voor zware zaag- en slijpwerkzaamhe-

den. Om de compactheid, balans en een 

laag gewicht te garanderen, worden de 

Festool accu-schuurmachines geleverd 

met een compacte 3,1 Ah Ergo-accu. 

Hiermee wordt een ergonomische en 

lichte constructie gegarandeerd. 

4,0 Ah Li-HighPower Compact
De meest recente toevoeging aan het 

arsenaal is de 4,0 Ah Li-HighPower 

Compact. Deze accu is 20% lichter en 

50% compacter dan een standaard ac-

cupack van 5,2 Ah. Hij is lichter maar 

krachtig genoeg voor elke toepassing. 

Dankzij de nieuwe Li-HighPower cel-

technologie heeft de accu 30% meer 

uithoudingsvermogen dan accu’s met 

standaard lithium-ion cellen. Dankzij de 

cellen met hoge stroomweerstand is de 

accu bovendien zeer duurzaam. 

Bluetoothtechnologie
Alle 18V-accu’s van Festool beschik-

ken over een temperatuurbeveiliging die 

overbelasting voorkomt. Daarnaast zijn 

alle 18V-accu’s met bluetoothtechnologie 

leverbaar. Hierdoor is er een automa-

tische koppeling tussen stofzuiger en 

de accumachine mogelijk. Je hoeft niet 

naar de stofzuiger te lopen om hem aan 

te zetten. Dit scheelt tijd en je kunt di-

rect, met bijvoorbeeld schuren, begin-

nen. Met de bluetoothverbinding via de 

Festool Work-app kun je bovendien het 

laadniveau, de status van de accu en 

het laatste contact opvragen.

Snel laadproces
Nieuwe Festool-accu’s beschikken over 

een geïntegreerd koelkanaal, de zo-

genoemde AIRSTREAM-technologie. 

In combinatie met de snellader SCA 8 

wordt de afkoeltijd en daarmee het tota-

le laadproces tot 65% verkort. Dit bete-

kent dat je de accu sneller opnieuw kunt 

gebruiken.  

Service
De unieke Festool SERVICE geldt daar-

naast niet alleen op machines, maar ook 

op accu’s. Dit betekent de eerste drie 

jaar geen kosten en 100% reparatie.

• Li-HighPower; licht maar 
krachtig

• Bluetoothverbinding met 
stofzuiger

• AIRSTREAM-koeling

VOORDELEN
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MAKITA NIEUWSTE INNOVATIE: XGT 40V MAX 

In februari 2006 introduceerde Makita de eerste Li-ion LXT-accu. Deze machinefabrikant heeft allesbe-
halve stilgezeten en sindsdien is er veel gebeurd. Makita beschikt inmiddels over drie verschillende
accuplatformen. Voor lichte, middelzware en zwaardere toepassingen: CXT, LXT en binnenkort ook XGT. 

Compact en licht werk 
De 12V Max CXT-accu is zeer compact 

en erg licht. Ze zijn niet alleen geschikt 

voor gebruik in de (af)bouw, maar ook 

ideaal voor houtbewerking of het plaat-

sen van bijvoorbeeld een keuken. Ben 

je veel in kleine ruimtes aan het werk 

waar je nauwelijks uit de voeten kunt of 

voer je kleine of fijne bewerkingen uit? 

Dan zijn de CXT-machines een uitkomst; 

compacter en lichter, maar van hoge 

kwaliteit.  

Slimme chip voor optimale 
prestaties
Het LXT-systeem van Makita, ofwel 

Lithium-ion eXtreme Technology, past bij 

middelzware toepassingen. Dit systeem 

beschikt over verschillende technieken 

om de prestaties en levensduur van de 

accu te verbeteren. Het laden van een 

LXT-accu gebeurt met informatie van 

een ingebouwde chip in de accu, die 

digitaal naar de oplader wordt gestuurd. 

De informatie zegt iets over het gebruik 

en de toestand van de accu op dat mo-

ment. Een te hete accu wordt bijvoor-

beeld door de lader eerst op de juiste 

temperatuur gebracht en dan pas opge-

laden. Hierdoor gebeurt dit zo snel mo-

gelijk, maar met behoud van maximale 

duurzaamheid.

2x18V: Het gemak van 18V, de 
kracht van 36V
Op basis van de 18V-accu heeft Makita 

een serie machines ontwikkeld, waarin 

twee accu’s de kracht leveren van 36V. 

Dit systeem gebruikt dezelfde accu als 

het 18V platform, maar heeft wél bredere 

toepassingen door de krachtige motor. 

Zo zijn er zwaardere toepassingen moge-

lijk dankzij 2x18V. Eén accu als het kan, 

twee accu’s als de toepassing daarom 

vraagt. 

Zwaardere toepassingen. 
De nieuwste innovatie in 

accugereedschap van Makita heet XGT. 

Een nieuw platform dat gebouwd wordt 

op een technologisch hoogstandje: de 

Makita XGT 40V Max-accu. Dit nieu-

we platform komt naast het 18V LXT-

platform en is een echte oplossing voor 

veeleisende toepassingen en gebruikers. 

Machines, accu’s en de oplader van het 

XGT-platform zijn standaard voorzien 

van elektronica waardoor ze met elkaar

kunnen communiceren. Naar verwach-

ting zullen de eerste XGT-machines, van 

wat uitgebouwd zal worden naar een 

volwassen platform, in de eerste helft 

van 2020 in Nederland beschikbaar 

komen.

• 2 x 18V voor 36V- machine

• Nieuwe XGT-accu voor 
zware toepassingen

VOORDELEN
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MILWAUKEE® NIEUWSTE INNOVATIE:
M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

Milwaukee timmert al geruime tijd aan de weg met hun 
REDLITHIUM-ION™-accu’s. Er is hierbij keuze tussen 12V en
18V. REDLITHIUM-ION™-accu’s staan bekend om hun lange  
levensduur, kracht en vermogen. Laatste toevoeging aan het assor-
timent is de M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-accu. 

REDLITHIUM-ION™ 12V
en 18V
Het is zo’n tien jaar geleden dat 

Milwaukee de nieuwe generatie 

REDLITHIUM™-accu’s introduceerde. 

Hiermee werd binnen de accuwereld 

een flinke stap gezet op het gebied van 

gemak en prestatie. De cellen van de 

REDLITHIUM-ION™ hebben een groot 

vermogen en een lange levensduur, zon-

der dat de prestaties vervagen. Het is 

met de accu’s mogelijk om onder extre-

me omstandigheden te werken, zoals in 

temperaturen tot -20°. Door de stevige 

accuconstructie kan de REDLITHIUM™ 

tegen een stootje en is hij langdurig

betrouwbaar. Kenmerkend voor de 

REDLITHIUM™-accu’s is de REDLINK- 

technologie waarbij gereedschap, accu 

en lader met elkaar communiceren

zodat jij gegarandeerd bent van een opti-

male prestatie, bescherming en produc-

tiviteit. Iedere cel wordt hierbij apart

gemonitord. Je bent digitaal beveiligd

tegen overbelasting. Er is keuze tus-

sen een 12V- en een 18V-variant. De 

Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

12V-accu’s zijn licht, compact en 

geschikt voor lichter gebruik en klei-

nere ruimtes. De krachtigere M18™ 

REDLITHIUM-ION™ is geschikt voor 

gebruik tijdens je normale professione-

le toepassingen. Beide accu’s beschik-

ken over dezelfde REDLITHIUM-ION™ 

eigenschappen. 

M18™ HIGH OUTPUT™
Voor 18V-accu’s is er keuze uit twee 

types: M18™ REDLITHIUM-ION™ en 

de M18™ REDLITHIUM-ION™ HIGH 

OUTPUT™ versie. De HIGH OUTPUT™ 

versie is specifiek bedoeld voor zwa-

re toepassingen. De nieuwe grotere 

cellen in deze accu zorgen voor 50% 

meer kracht, blijven de helft koeler en 

hebben een 33% langere looptijd. De 

REDLITHIUM-ION™ heeft een extra ver-

stevigde accuconstructie, een hoge-

re vermogenscapaciteit en een verbe-

terd temperatuurmanagement. Ook de 

REDLINK-technologie gaat bij de HIGH 

OUTPUT™ een stap verder met een 

nieuwe krachtige processor en hogere 

stroomafhandeling. 

Connectiviteit
Milwaukee biedt je de gelegenheid om 

gebruik te maken van ONE-KEY™, een 

digitaal platform voor machines en toe-

behoren. Dit werkt via een draadloze 

bluetoothverbinding die via je machine 

loopt en niet via de accu. Het platform 

wordt uitgebreid beschreven op

pagina 17 van deze ALLES. 

• High Output-accu voor zware 
toepassingen

• Groot vermogen en lange 
levensduur

• Probleemloze werking 
tot -20°C

VOORDELEN
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ACCU-
VERGELIJKER

MERKEN VOLTAGE (V) AH GEWICHT (GR)
INDICATIE

RESTCAPACITEIT
ACTIEVE KOELING BLUETOOTH

OVERBELASTINGS-
BEVEILIGING

DEWALT

7.2 1,0 80 OPLAADSTATUS NEE NEE JA

10.8 2,0 200 OPLAADSTATUS NEE NEE JA (VIA MACHINE)

12.0 2.4 | 3.0 700 | 250 OPLAADSTATUS NEE NEE JA (VIA MACHINE)

14.4 XR 1.5 | 5.0 300 | 530 OPLAADSTATUS NEE NEE JA (VIA MACHINE)

18 XR 2.0 | 2.6 | 4.0 | 5.0
400/450 | 1.040 | 540/610 

| 620
OPLAADSTATUS NEE JA - 2.0* | 5.0* JA (VIA MACHINE)

FLEXVOLT (SCHAKELT 
VAN 18V NAAR 54V)

18 - 54 XR 6.0 | 9.0 | 12.0 1.100 | 1.200 | 1.460 OPLAADSTATUS NEE NEE JA (VIA MACHINE)

* XR Tool Connect-Accu’s  

FESTOOL

VOOR CXS EN TXS 10,8 2,6 200  NEE NEE NEE  JA 

18V-SYSTEEM 18 (COMPACT) 3,1 400 JA NEE JA (OPTIONEEL) JA

18 (HPC) 4 600 JA JA JA   JA

18 5,2 | 6,2 700 | 700 JA JA JA (OPTIONEEL) JA

VOOR
SCHUURMACHINES

18 (ERGO) 3,1 400 JA NEE JA (OPTIONEEL) JA

MAKITA

12 MAX (CXT) 2,0  | 4,0 210 | 370 JA OF OPLAADSTATUS NEE NEE JA*

18 (LXT) 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 350 | 390 | 640 | 630 | 670 NEE | JA | JA | JA | JA JA NEE JA*

* mits voorzien van ster-merkteken

MILWAUKEE

REDLITHIUM-ION™ 12 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 180 | 190 | 400 | 400 NEE (WEL OP MACHINE) JA NEE JA

REDLITHIUM-ION™ 18 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 430 | 700 | 700 | 745 | 1.000 JA JA NEE (WEL OP MACHINE*) JA

REDLITHIUM-ION™ 
HIGH OUTPUT™

18 3,0 | 5,5 | 8,0 | 12,0 680 | 1.100 | 1.100 | 1.700 JA JA NEE (WEL OP MACHINE*) JA

REDLITHIUM-ION™ 28 3,0 | 5,0 1.100 | 1.026 JA JA NEE JA

* One Key-machines 
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VEILIG EN SNEL 
VERBINDEN 
MET PERSKOPPELINGEN 

Uponor S-Press Plus 
Deze koppeling is geschikt voor de Uni 

Pipe Plus meerlagenbuis. Met deze buis 

kun je een 40% kleinere buigradius 

maken dan met andere meerlagenbuizen. 

Daarnaast is hij makkelijk met de hand te 

buigen. Uponor S-Press Plus koppelingen 

hebben een controlevenster zodat je kunt 

zien of de leiding correct is ingestoken. 

De pershulzen zijn rondom voorzien van 

een kleurgecodeerde folie. Hierop lees 

je de betreffende maat af en er staat een 

QR-code op. Scan deze code met je 

smartphone en vraag zo meer technische 

informatie op. Als de koppeling op de 

juiste wijze op de leiding geperst is, kun je 

de folie eenvoudig verwijderen. Zo weet je 

altijd of de persing goed is gegaan! 

VSH XPress
Het VSH XPress leidingsysteem bestaat 

uit perskoppelingen, kranen, buizen en 

persgereedschap. De koppeling past 

op diverse metalen leidingen en kun je 

combineren met veel appendages die VSH 

voert. De VSH XPress is verkrijgbaar in 

koper, staalverzinkt, RVS en CuNi. Aan de 

hand van de voorgemarkeerde insteek-

dieptemarkering kun je zien of de leiding 

er goed in zit. Correct ingestoken? Dan 

kun je deze koppeling persen met een 

M-persbek.

Henco Press
Met de perskoppeling van Henco kun je 

een betrouwbare verbinding maken aan 

een meerlagenbuis. De leiding kan voor 

zowel water als voor gas gebruikt wor-

den. Het huis van de perskoppeling is 

namelijk van roestvrijstaal gemaakt. Net 

zoals de koppelingen van Uponor heb-

ben ook de koppelingen van Henco een 

Er zijn verschillende soorten koppelingen beschikbaar om leidingen met elkaar te verbinden. Perskop-
pelingen zijn niet alleen een veilige manier van verbinden, maar het werkt ook nog eens een stuk sneller 
dan solderen. Deze koppelingen worden vaak in combinatie met RVS, koper, staalverzinkt en meerlagen-
buizen gebruikt. Bouwmaat heeft een aantal merken perskoppelingen in het assortiment. We noemen er 
een paar!  

Uponor S-Press Plus VSH XPress
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Kies de juiste persbek; vraag het een 
Bouwmaatmedewerker of controleer 
de handleiding.

Knip de meerlagenbuis met een 
snijtang op maat en buig een bocht 
waar nodig.

Moet de meerlagenbuis gekalibreerd 
worden? Zorg voor het juiste gereed-
schap.

Steek de leiding goed in de koppeling; 
check het eventuele controlevenster.

Voer het persproces zonder onder- 
breking uit, anders is er een grote 
kans op lekkages.

Verwijder de eventuele folie of de 
gebroken kunststof ring ter controle of 
de persing gelukt is.

CHECKLIST: PERS-
KOPPELING MET EEN 
MEERLAGENBUIS

controlevenster. Wanneer de koppeling 

nog niet of onjuist geperst is, zal deze 

beslist voor een lekkage zorgen.

BONFIX Alu-Press
BONFIX levert een groot assortiment 

alu-perskoppelingen en buizen. Dit sys-

teem kun je gebruiken voor drinkwate-

rinstallaties en cv-installaties in zowel 

lage- als hogetemperatuursystemen. 

Samen met de alu-persbuizen vormen 

deze koppelingen een corrosiebesten-

dige verbinding. De verschillende maten 

zijn duidelijk te herkennen aan de diver-

se kleuren van de kunststof ringen. Ook 

deze koppelingen zijn weer voorzien van 

een controlevenster. Een voordeel is dat 

je de koppelingen met meerdere soorten 

persbekken kunt dichten. 

Wavin Tigris K1
Deze koppelingen zijn gemaakt van 

hoogwaardig en zeer slagvast PPSU- 

polymeer. Dit materiaal is goed bestand 

tegen hoge temperaturen, wat natuur-

lijk een voordeel is. De gepatenteerde 

voorgevormde neus zorgt ervoor dat je 

de meerlagenbuis supermakkelijk in de 

perskoppeling kunt steken.

Er is een minimale insteekkracht voor 

nodig. Ook deze koppeling heeft een 

controlevenster. Daarnaast is het een-

voudig om een aansluiting op een

bestaande waterleiding te maken

met de overgangskoppelingen.

Hoe herken je de juiste
persbek? 
Om een koppeling goed op een lei-

ding te persen, heb je een juiste per-

stang nodig. Deze zijn in twee soorten 

verkrijgbaar: een handperstang en een 

elektrische perstang op accu. Iedere 

leverancier van koppelingen heeft een 

speciale persbek die op de betreffen-

de koppeling past. Het is mogelijk om 

de persbekken in de tang te verwisse-

len. Je kunt de verschillende vormen 

van persbekken herkennen aan een 

letter. Zo heb je M (BONFIX, VSH), TH 

(Henco), U (Wavin), UP (Uponor) en V 

(Viega). Deze letters worden gecom-

bineerd met de diameter van de kop-

peling die je wilt gaan persen. Een 

voorbeeld: een UP16 is dus een UP-

persbek geschikt voor een koppeling 

van 16 millimeter van Uponor. 

Henco Press

Wavin Tigris K1

BONFIX Alu-Press



Met gelamineerd vuren fineerhout
bouwt u pas echt strak!

Nieuw bij
Bouwmaat
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LVL van Stora Enso (Laminated Veneer Lumber) is een hoogwaardig 

product met toegevoegde waarde, geschikt voor uiteenlopende 

constructieve toepassingen. Dankzij de gelaagde opbouw is LVL een 

sterk materiaal, waarin consistente kwaliteit en dimensionele stabiliteit 

gecombineerd worden met uitstekende lastdragende capaciteit. 

Hoge stabiliteit en rechtheid

Licht van gewicht

Goede sterkte eigenschappen

Ideaal voor wandregels 

Verkrijgbaar in de afmeting 39x69 mm, lengtes 2.70 m & 3.00 m

www.storaenso.com/woodproducts

Stora Enso, Division Wood Products

Amsterdam Unit, Lipariweg 6, 1040 AM Amsterdam
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MAKKELIJK EN 
SNEL VAN JE 
BOUWAFVAL AF 

Big bag-ophaalservice
Een big bag is een musthave voor in de

bus. Zo hoef je geen grote container op

de klus te hebben, maar kun je toch veel

sloopafval kwijt. Je vult de big bag met 

al je afval, met uitzondering van asbest,

gevaarlijk afval (zoals verf of olie) en 

dakafval (zoals grind en bitumen). Ver-

volgens bel je met 088-472 15 25 of ga 

je naar de website en geef je het ophaal-

adres door. Binnen enkele dagen haalt 

Bouwmaat jouw volle big bag dan op. 

Handig om te weten; het maakt niet uit 

van welk merk de zak is! 

Afvalcontainerservice
Een afvalcontainer voor bouwafval mag 

bij geen enkel project ontbreken. De 

Afhaalcontainerservice is dé ideale op-

lossing om snel veel afval af te voeren. 

Bouwmaat biedt een service die ervoor 

zorgt dat je altijd een container tot je 

beschikking hebt. Zo kun je snel weer 

door met je klus en draag je bij aan het 

recyclen van afval. Hieronder lees je alle 

voordelen van de service.

• Afvalcontainers zijn 24/7 te bestellen.

• Ruime levertijden. Levertijd op de 

volgende werkdag is meestal mogelijk!

• Afvalcontainers voor alle typen afval 

beschikbaar. 

• Professionele partner; dat zorgt voor 

zekerheid van levering en ophalen.

• Veilig en makkelijk betalen. Je kunt 

bestellen op rekening en binnen 30 

dagen betalen.

• Zeer scherpe totaalprijs (afval, huur 

en transport)! 

Kijk voor meer informatie over de afval-

services op www.bouwmaat-afval.nl  

Als vakman herken je het waarschijnlijk meteen. Er is veel afval op 
een bouwplaats en dat kan je werkzaamheden soms best hinderen. 
Daarnaast geeft het overlast voor de klant en dat wil je natuurlijk 
voorkomen. Het is daarom belangrijk dat dit afval goed en snel 
wordt verwijderd. Met de slimme services van Bouwmaat voer je 
jouw bouwafval efficiënt af. Lees hier wat onze opties zijn! 

Per jaar wordt er zo’n 150.000 ton aan afval van Bouwmaat-klanten verwerkt 

door GP Groot. Het afval wordt eerst meerdere keren grondig onderzocht op 

gevaarlijke stoffen, want deze mogen er niet in zitten. Vervolgens verwerken en 

hergebruiken zij dit afval op een duurzame manier. Er kan van hout bijvoorbeeld 

spaanplaat gemaakt worden en gerecycled kunststof krijgt een tweede leven als 

prullenbak. Zo draagt de afvalverwerking bij aan een circulaire economie waarin 

materialen niet verspild worden. Tijdens je klus kun je zelf al afval bij de bron 

scheiden door een bepaald type materiaal af te voeren in een aparte container. 

AFVALVERWERKING:
STEEDS MEER CIRCULAIR  
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www.storaenso.com/woodproducts

Stora Enso, Division Wood Products

Amsterdam Unit, Lipariweg 6, 1040 AM Amsterdam
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