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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/Sacha Thielsch, ONLINE Harmke van Meijl/Esther van Mourik/Sanna Moerkamp,

FILM & FOTOGRAFIE René Eenhoorn/More/Hippo Content Creators/Thijs Hoefnagels, 

DRUKKERIJ Quantes
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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, 

Het jaar 2020 is alweer ver gevorderd en dat het 
zo’n jaar zou worden had niemand kunnen voorspel-
len. Covid-19 heeft de wereld in zijn greep en ook 
Nederland ontkomt hier niet aan. Dat het impact heeft 
op eenieder is wat dat betreft meer dan duidelijk.

Door de intelligente lockdown werd de gang naar de 
groothandels en bouwmarkten vanaf dag één massaal 
ingezet. Vakmensen en thuisklussers in Nederland 
hebben duidelijk niet stilgezeten, er werd flink geklust. 
Eens te meer is duidelijk dat alles in en rondom het 
huis voor de consument steeds belangrijker wordt, 
zeker nu ook veel mensen noodgedwongen nog meer 
thuis zijn. Investeren in een prettige woonomgeving is 
groots omarmd. Het bewijs dat de rol van bouwend 
Nederland als één van de gangmakers van de econo-
mie wordt gezien. En daar kunnen we best een beetje 
trots op zijn allemaal. 

In deze ALLES hebben we weer interessant leesvoer 
met een aantal informatieve en inspirerende artikelen 
voor jou als professional. We gaan de diepte in over 
wand- en plafondplaten en we lichten enkele produc-
ten uit het assortiment van Rust-Oleum toe. 

Daarnaast vind je nog uitgebreide artikelen over 
accuboormachines, een optimaal binnenklimaat
met Velux, diverse soorten gevelpanelen en 
gehoorbescherming. Ook zijn we in gesprek 
gegaan met Milwaukee fan Lucien Oerlemans 
en vertellen specialisten van Festool en 
Sola over de nieuwe Festool Planex 
Langnekschuurmachine en waar je
op moet letten bij de aanschaf van
een waterpas.

Kortom wederom boordevol informa-
tie in deze uitgave van de Alles en op 
ALLES.bouwmaat.nl. Mis jij nog iets 
waar we echt een keer over moeten 
schrijven? Laat het dan weten via
klantenservice@bouwmaat.nl.

Veel lees- en kijkplezier! 

Rob Klifman 
Algemeen Directeur 
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EEN PREFAB
VERANDA OP MAAT
ROBUUSTE KWALITEIT, MINDER MONTAGETIJD 

De vraag naar op maat gemaakte veranda’s neemt flink toe. Logisch, want een stevige en stijlvolle
veranda geeft meerwaarde aan de tuin en de woning. Het is een comfortabele plek waardoor jouw
klant eigenlijk al snel buiten kan zitten. Lekker uit de zon als dit nodig is, maar ook prettig bij wat minder 
weer. Een veranda maken is een mooie opdracht voor jou als vakman. Het is wel een flinke klus met veel
bewerkingen, maar met de Silva Douglas veranda van Van Drimmelen lever je deze opdracht snel en 
makkelijk op. Dit maatwerkbouwpakket van onze Douglas-houtleverancier bestel je nu namelijk ook
met prefab-elementen. Dat betekent nog sneller, eenvoudiger en efficiënter werken! 

4 ALLES
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Douglas-hout is een naald-

houtsoort uit Noordwest-

Europa. Kenmerkend voor dit 

hout is de hoge duurzaamheid 

en de sterkte. Dit maakt het 

zeer geschikt voor binnen- en 

buitenbetimmeringen, maar 

ook voor pergola’s, hekken, 

vlonders, etc. Het hout is in 

lange lengtes verkrijgbaar, 

waardoor het extra geschikt is 

voor veranda’s en carports. 

Ga naar www.bouwmaat.nl/maatwerk en download de speciale 

Silva Bouwmaat-brochure. 

WAAROM
DOUGLAS-HOUT?

SILVA BOUWMAAT-BROCHURE

Van Drimmelen uit Zwijndrecht biedt

samen met Bouwmaat het Silva veranda-

concept aan. Een maatwerkveranda als 

bouwpakket. Het werkt heel simpel. Ga 

naar jouw Bouwmaat-vestiging voor de 

speciale Silva-brochure of download hem 

via de website van Bouwmaat. Samen 

met je klant doorloop je het 12-stappen- 

plan uit de brochure en vul je het speci-

ficatieformulier in. In de brochure zit ook 

een handige prijslijst zodat je makkelijk 

uitrekent waar je project ongeveer op 

uitkomt. Het specificatieformulier lever je 

in bij de infobalie van jouw Bouwmaat. 

Nadat deze is verstuurd naar Van 

Drimmelen, ontvang je binnen vijf werk-

dagen een offerte voorzien van specifi- 

catie en een 3D-impressietekening. 

Is je klant tevreden? Ben jij tevreden? 

Dan keur je de offerte goed en wordt 

de bestelling met zorg geproduceerd 

in een Nederlandse productiefabriek. 

Bouwmaat zorgt er vervolgens voor dat 

het kant-en-klare pakket wordt afgele-

verd op je project. Handig toch!? 

Kies prefab, verkort
je montagetijd
De wand-, dak- en vloerelementen van 

de Silva Douglas veranda zijn ook pre-

fab te bestellen, eventueel met isolatie. 

De onderdelen worden dan als totaal 

geleverd zodat jij alleen nog maar hoeft 

te bevestigen! Het grote voordeel van 

deze prefabmethode is dat je forse tijds-

winst behaalt op je montagetijd. Zeker 

de montage van een wand is vaak een 

tijdrovende klus, die je nu dus veel snel-

ler klaart. De exacte montagetijd van een 

veranda met tuinhuis is afhankelijk van 

de grootte. Je kunt er echter vanuit gaan 

dat je met twee ervaren timmermannen

snel zo’n twee dagen bezig bent. Kies

je ervoor om zowel de vloer, wand- en 

dakelementen prefab te laten leveren?

Dan daalt de montagetijd naar een 

dag met twee ervaren timmerlieden. 

Je werkt sneller, maar ook lichter en 

ergonomischer. 

Slim en robuust concept
Het Silva verandaconcept is tot in de 

puntjes uitgewerkt. Alle onderdelen wor-

den op maat geleverd. Alle elementen 

zijn maximaal 120 cm breed, zodat het 

ook handzaam blijft bij het vervoeren 

en het plaatsen. Er wordt gewerkt met 

zeer hoogwaardige en duurzame kwa-

liteitsmaterialen. Alle onderdelen zijn 

van Douglas-hout. De massieve con-

structie is erg robuust. Niet alleen de 

zes staanders zijn van 14x14 cm ge-

schaafd Douglas-hout, ook de ringbalk 

rondom. De planken worden in de fa-

briek al op het regelwerk gemonteerd 

met rvs-schroeven, waardoor de hout-

werking nihil is. Ook aan de esthetische 

details is gedacht, want bevestigings-

materialen zijn bijvoorbeeld passend 

bij de kleur van de wand. Met het Silva 

verandaconcept lever je dus efficiënt ro-

buust vakwerk af. Werk je liever niet met 

prefab? Je krijgt 10% korting als je de 

elementen los bestelt. Ook dan wordt je 

bestelling volledig op maat gemaakt. 

Meer weten over maatwerk veranda’s? 

Vraag naar de mogelijkheden bij jouw 

Bouwmaat of kijk op:

www.bouwmaat.nl. 
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DE WATERPAS:
TIPS BIJ JE 
KEUZE EN
GEBRUIK
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De waterpas is een veel geziene gast op de klus. Het is een pre-
cisiemeetinstrument waarbij het erg belangrijk is dat je erop kunt 
vertrouwen en dat hij jarenlang meegaat. Kees Scherpenzeel is 
Sales Manager Benelux bij meetinstrumentenfabrikant Sola. Met 
zijn 40 jaar ervaring is Kees een prettige vraagbaak als het om 
meetinstrumenten gaat. Hij vertelt je waar je naar moet kijken als je 
een nieuwe waterpas koopt en geeft handige tips voor het gebruik. 

Sola is al meer dan 70 jaar een specia-

list in meten en markeren. Het is een 

Oostenrijks familiebedrijf dat wereld-

wijd actief is in 70 landen. Kees vertelt 

met gepaste trots over de fabrikant 

waar hij al zo lang werkt: “Ons produc-

taanbod omvat meer dan 1.500 artike-

len, van waterpassen tot meetwielen. 

De producten worden geproduceerd 

in onze eigen fabriek in Oostenrijk of 

in fabrieken waar we al tientallen jaren 

mee samenwerken. Zo is de kwaliteit 

verzekerd. We maken onze producten

echt voor de vakman én betrekken 

deze vakmannen dan ook bij onze in-

novaties. Simpelweg door ze te vragen 

waar ze nou echt op zitten te wachten. 

Zo kom je tot het beste resultaat. Dit 

leverde onder andere onze gepaten-

teerde FOCUS-libel op. Simpel gezegd 

hebben wij geen streepjes maar vlak-

jes waartussen het luchtbelletje loopt 

waardoor je veel beter ziet wat

je meet!”
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De juiste lengte
Waar moet je als vakman op letten als 

je een waterpas koopt? “Allereerst moet 

de prijs niet bepalend zijn voor je keu-

ze. Vooral als het voor je vak is. Ga voor 

gebruiksgemak en optimale nauwkeu-

righeid. Uiteraard stem je de water-

pas af op het werk dat je doet. Daarbij 

heb je onder andere keuze in de leng-

te, wat natuurlijk afhankelijk is van het 

oppervlak dat je moet meten. Kleine op-

pervlakten doe je met een korte water-

pas, grote oppervlakten met een lange 

waterpas. Een aanrecht van 60 x 300 cm 

kun je wel dwars meten met een 50/60 

cm waterpas maar niet in de lengte. 

Daarvoor gebruik je een waterpas van 

circa twee meter. Het is daarom dus ook 

niet ongebruikelijk dat je als vakman 

meerdere waterpassen hebt.”

Robuust en duurzaam 
materiaal 
Dagelijks gebruik in onze sector vereist 

degelijk materiaal. Dat geldt ook zeker 

voor een waterpas. “Het profiel moet 

robuust zijn. Je kunt dit checken aan de 

hand van het profielgewicht, wat eigen-

lijk minimaal meer dan 620 gram per 

meter moet zijn. Door de wanddikte die 

hierbij hoort ben je doorgaans verzekerd 

dat jouw waterpas tegen een stootje kan 

en niet direct een afwijking vertoont.”

Daarnaast valt of staat de kwaliteit van 

je waterpas uiteraard met het niveau van 

de libel. “Kijk of deze helder van kleur is 

en of hij voor jou groot genoeg is om af 

te lezen. Check de kwaliteit van het glas, 

dat moet helder blijven en slagvast zijn 

zodat het niet breekt. De kleurechtheid 

van je vloeistof in je libel is ook belang-

rijk. Als je lang met een waterpas doet, 

kan die vloeistof zijn kleur verliezen en 

doorzichtig worden, dat meet niet zo 

“Ga voor 
gebruiksgemak 
en optimale 
nauwkeurigheid”

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Kees Scherpenzeel

Meetinstrumentenfabrikant Sola

Sales Manager Benelux
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prettig. Het is dus handig als je vloeistof 

goed bestand is tegen uv-licht. Nog een 

tip: ga voor antistatische vloeistof in je 

libel. Als je in de winter meet, met kunst-

stof zolen aan, ben je soms statisch 

geladen en kun je de libel met je vinger 

bewegen en de meting beïnvloeden. 

Met antistatische vloeistof is dat verle-

den tijd.”

Hoogwaardige 
meetnauwkeurigheid
Een ander belangrijk punt is de meet-

nauwkeurigheid. Het valt Kees op dat 

heel veel vakmannen zich daar onbe-

wust van zijn. “Als je zuiver wil meten is 

het toch echt heel belangrijk. De nauw-

keurigheid van je waterpas valt of staat 

met de zogenoemde tolerantie van je 

libel. Waterpassen in het topsegment 

hebben een tolerantie van slechts 0,3 

mm per meter bij een normale meting, 

dat wil zeggen als de je standaardposi-

tie gebruikt. Pas je een waterpas op zijn 

kop toe, dus bij een meting vanaf de 

onderkant, dan noem je dat ook wel per 

omslag. Bij veel waterpasfabrikanten 

staat de standaardtolerantie aangegeven 

op de waterpas. Bij Sola-waterpassen 

geldt dit ook voor de tolerantie per om-

slag. Deze is 0,5 mm per meter en dat is 

echt heel hoogwaardig.”

Schoon en juist gebruik
Kees sluit af met een aantal tips over het 

onderhoud en gebruik van waterpas-

sen. “Kies bij voorkeur voor een onon-

derbroken meetvlak waarbij vuil minder 

kans krijgt om aan je waterpas te blijven 

zitten. Op een waterpas van 60 cm kan 

een zand- of cementkorreltje al zorgen 

voor een 1 of 0,5 mm verschil over een 

hele meter. Houd je waterpas schoon en 

zuiver. Vuil aan je waterpas zorgt voor 

onnauwkeurige metingen. Daarnaast zie 

ik in de praktijk ook nog wel eens dat 

een waterpas voor andere zaken wordt 

gebruikt dan waar hij eigenlijk voor is 

bedoeld. Even een pallet verzetten of 

een kast oplichten om er iets onder te 

zetten. Daarom is mijn laatste tip wel: 

een waterpas is een precisie-instrument 

om mee te meten, gebruik het daar ook 

alleen voor.” 

• Kies de lengte die past bij 

jouw werkzaamheden

• Controleer het profiel- 

gewicht 

• Check de meetnauwkeu-

righeid (standaardtolerantie 

en omslagtolerantie)

• Kijk of je de libel makkelijk 

kunt aflezen

• Kijk wel verder dan dat: 

hoe robuust is het glas, is 

de vloeistof kleurecht en 

antistatisch?

DE JUISTE WATER-
PAS VOOR JOU, 
EEN CHECKLIST

Sola Waterpas compact GO! Magnetic

Normale libel

Gepatenteerde FOCUS libel van Sola
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BESCHERM JE 
OREN OP DE KLUS
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER GELUID 
EN GEHOORBESCHERMING

Wanneer is geluid gevaarlijk?
Zelfs tijdens ‘normale’ activiteiten zoals 

grasmaaien kun je je gehoor permanent 

beschadigen. Het is daarom belangrijk 

je bewust te zijn van de zaken rondom 

geluid en je daartegen te beschermen. 

Om te bepalen of geluid gevaarlijk is 

voor je oren zijn er twee factoren: het 

aantal decibel en de duur. Als vakman 

heb je te maken met continugeluiden, 

zoals een elektrische zaag, en piekge-

luiden, zoals het vallen van metaal. De 

risico’s van piekgeluid zijn vaak wel be-

kend, 120 decibel kan direct schadelijk 

zijn. De continugeluiden worden vaak 

onderschat, omdat ze door het relatief 

lage aantal decibel ongevaarlijker lijken 

dan ze daadwerkelijk zijn.

Welke gehoorbescherming 
heb ik nodig?
Maar hoe bepaal je nu precies welke 

gehoorbescherming je nodig hebt voor 

een bepaalde klus? Lees altijd eerst 

grondig de informatie die op de ma-

chine staat die je wilt gaan gebruiken. 

Als vakman sta je regelmatig in lawaai te werken. Het is dan ook jammer genoeg zo dat een op de vijf 
werknemers in de bouw merkt dat hij minder goed hoort en bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld*. 
Of je nu zelf aan het zagen bent of dat anderen op de klus bezig zijn met een machine; je oren nemen je 
dat harde geluid niet in dank af. Een gehoorbeschadiging loop je sneller op dan je denkt en je komt er 
nooit meer vanaf. Daarom moet je met je oren extra voorzichtig zijn en goede beschermingsmiddelen ge-
bruiken op je klus. Maar hoeveel decibel is nu precies schadelijk voor je oren en welke beschermingsmid-
delen moet je in je bus leggen? Je leest het hier.
* bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

DECIBEL MAATEENHEID

Een decibel is de maateenheid om aan te geven wat het volume van geluid 
is. Mensen kunnen geluiden horen tussen de 0 en 140 decibel. Daarbij is 0 
de gehoordrempel voor onze oren en meer dan 140 decibel kunnen wij niet 
verdragen, dat is simpelweg te pijnlijk. Daarbij geldt; hoe harder het geluid, 
hoe meer schade het kan veroorzaken. Door de voorbeelden in het schema 
krijg je een idee wat je je moet voorstellen bij decibels. Een belangrijke fac-
tor is de tijd waarin je aan het geluid wordt blootgesteld. Bij 80 decibel kun 
je acht uur per dag werken, zonder dat het schadelijk wordt. Maar iedere 3 
decibel die bij het geluid komt, betekent dat je oren het geluid weer de helft 
korter kunnen weerstaan. Dus 83 decibel betekent vier uur per dag, 86 deci-
bel is twee uur, etc.

Praten 60 dB

Zagen 85 dB

Rijdende trein 91 dB

Boormachine 97 dB

Drilboor 103 dB

Machinegereedschap 109 dB

Kettingzaag 110 dB

Politiesirene 120 dB
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HULP BIJ TINNITUS
EN HYPERACUSIS
Gehoorschade gaat regelmatig gepaard met tinnitus (oorsuizen) en/of hyper-

acusis (overgevoeligheid voor geluid). Het zijn symptomen waar ook vak-

mannen regelmatig mee te maken krijgen. Dat is natuurlijk erg vervelend.

Vergeet niet dat je hulp kunt zoeken. Zo is er bijvoorbeeld het Tinnitusteam 

van het Erasmus MC in Rotterdam. Het multidisciplinaire team bestaat uit 

KNO-artsen, audiologen, psychologen en een maatschappelijk werker. Zij or-

ganiseren een keer per week een informatiebijeenkomst waar je meer inzicht 

krijgt in tinnitus en hyperacusis.

Daarop moet staan wat het volume is 

van het geluid dat vrijkomt bij gebruik. 

Op basis daarvan bepaal je het soort 

bescherming dat het beste bij jouw klus 

past. Ben je aan het werk op een klus 

en vermoed je dat het geluid te hard is? 

Dan kun je met een decibelmeter het ge-

luid opmeten. Zo weet je meteen welke 

gehoorbescherming je het beste kunt 

gebruiken.

SNR-waarde
Om aan te geven wat de demping is van 

een gehoorbeschermer bestaat er de 

SNR-waarde. Dit zie je vaak staan op 

de verpakking van gehoorbeschermers. 

SNR is een Single Number Rating, een 

Europese norm. Hoe hoger de SNR, hoe 

meer de oordop het geluid dempt. Dit 

wordt door onafhankelijke laboratoria 

getest. Om de geluidsdruk aan je oor te 

bepalen trek je het SNR-getal van het 

gemiddeld gemeten geluidsniveau af.

SOORTEN GEHOOR-
BESCHERMING
Er bestaan verschillende soorten ge-

hoorbescherming. We lopen ze even 

langs.

Universele oordoppen
Deze oordoppen hebben een soort 

lamellensysteem waarmee de gehoor-

gang voldoende afgesloten wordt. Maar 

je hebt gelukkig niet het idee dat je van 

de buitenwereld afgesloten bent. 

Universele oordoppen zijn vooral handig 

als je af en toe voor een korte tijd aan 

geluid wordt blootgesteld. Bovendien 

zijn deze ook verkrijgbaar met een filter. 

Bang dat je ze kwijt raakt? De siliconen-

plugs zijn er ook met een koord!

Oorkappen
Oorkappen sluiten je oren volledig af van 

de buitenwereld. Ze vallen volledig over 

je oren. Als de oorkappen de oren goed 

omsluiten kunnen ze geluid dempen tot 
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30 decibel. Deze bescherming zet je 

makkelijk op en af en is dus vooral ge-

schikt voor situaties waarbij de 80 deci-

bel maar af en toe wordt overschreden. 

Een nadeel van oorkappen is dat je el-

kaar lastig kunt verstaan. Ook eventuele 

veiligheidssignalen hoor je minder goed. 

Oordoppen op maat 
(otoplastieken)
Net zoals oorkappen kunnen oordop-

pen op maat het geluid tot 30 decibel 

verminderen. Doordat deze op maat 

gemaakt worden, zijn ze prettig om te 

dragen, waardoor ze voor alle situa-

ties geschikt zijn. Het mooie van deze 

oordoppen is dat je er ook een filter in 

kunt zetten. Op die manier dempen ze 

bepaalde frequenties wel en andere niet. 

Zo kun je elkaar gewoon blijven verstaan 

op de klus en ook alarmsignalen blijf je 

horen.

Oorproppen
Oorproppen, wasbolletjes of siliconen 

plugs sluiten je gehoorgang af en dem-

pen alle geluiden. Deze soort bescher-

mingsmiddelen kun je vaak slechts één 

keer gebruiken. Dat is wel zo hygiënisch, 

maar daarom niet geschikt als standaard 

onderdeel van je persoonlijke bescher-

ming. Als noodoplossing is het natuurlijk 

altijd handig om oorproppen in je bus te 

leggen! 

Universele oordoppenOorkappen Oorproppen



MILWAUKEE® CIRKELZAAGBLADEN 
ANTI-FRICTIE COATING & LASER-
SNIJTECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE 
LEVENSDUUR & NAUWKEURIGHEID

ZAAGT  
KOELER

ANTI-FRICTIE 
COATING

VERHOOGDE  
NAUWKEURIGHEID,

LASER  
TECHNOLOGIE

MINDER WARMTE ONTWIKKELING
VERHOOGDE NAUWKEURIGHEID
GAAT LANGER MEE
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DUURZAME EN 
MILIEUVRIENDELIJKE 
GEVELBEKLEDING
BIJ BOUWMAAT

Mooie gevelbekleding kan een grote bijdrage leveren aan de uitstraling van een woning. Bovendien
beïnvloedt het de waarde van de woning positief. Waar woningen in het verleden werden bekleed met 
houten rabatdelen met een korte levensduur, is dat tegenwoordig heel anders. Gevelbekleding is er nu 
van duurzaam hout en kunststof. Beide opties zijn onderhoudsarm en milieuvriendelijk. In dit artikel
bespreken we de soorten die we bij Bouwmaat in het assortiment hebben. 

Ki-Kern
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Houten gevelbekleding:
ModiWood
ModiWood is geen normaal hout, maar 

zogenoemd thermisch gemodificeerd 

hout. Door een duurzame behandeling 

van maar liefst 25 uur is dit hout extra 

duurzaam (klasse I/II) en daardoor kan 

het onbehandeld buiten worden toe-

gepast. Het hout wordt eerst verhit en 

daarna afgekoeld. Tijdens dit ‘Thermo 

D’-proces stijgt de temperatuur tot wel 

boven de 212°C. Hierbij wordt enkel 

water en waterdamp gebruikt en geen 

chemicaliën. Door deze behandeling 

wordt de duurzaamheid van het hout 

sterk verbeterd, krijgt het hout een door-

en-door donkere kleur en daarnaast is 

het harsvrij.

ModiWood is PEFC™-gecertificeerd en 

is afkomstig uit Scandinavische naald-

bossen. Het is harder dan het oorspron-

kelijke hout, werkt 40% tot 50% minder 

dan onbehandeld hout en is tien keer 

beter bestand tegen schimmels. Op 

spontane houtrot, delaminatie en het 

loslaten van de coating zit tien jaar ga-

rantie. Bij Bouwmaat zijn de ‘Classic’- 

en ‘Colour’-modellen beschikbaar. Het 

Colour-model is geborsteld en in iedere 

gewenste RAL-NCS-kleur verkrijgbaar. 

Ook op de dekkende verflaag zit tien 

jaar garantie. Naast gevelbekleding 

in de nieuwbouw en renovatie kun je 

ModiWood toepassen in erfafscheiding, 

terrassen en vlonders.

Kunststof gevelbekleding: 
Protex
Op het eerste gezicht ziet Protex eruit 

als hout en zo verwerk je het ook. Maar

het materiaal heeft de duurzaamheid

van kunststof gevelbekleding en je 

hoeft het niet te schilderen. De massie-

ve kunststof kern van Protex is door-

en-door gekleurd en bekleed met een 

hoogwaardige exterieur folie met een 

subtiele houtstructuur. Er zijn diverse

kleuren verkrijgbaar en daarbij zit er tien 

jaar garantie op kleurbehoud. Ook is 

er een garantie van twintig jaar op het 

niet kromtrekken, scheuren of splijten. 

Protex wordt volgens de ISO 14001-

milieustandaard geproduceerd en is 

volledig recyclebaar, dat is goed om 

te weten. Naast gevelbekleding kun je 

Protex ook gebruiken voor terrassen, 

bergingen, dakkapellen en erfafscheidin-

gen. Een groot voordeel is dat het lichte 

Protex-sponningmodel zowel horizon-

taal als verticaal geplaatst kan worden. 

Daarnaast kan het, net als hout, met een 

open voeg worden verwerkt. Als vakman 

realiseer je makkelijk een gevel zonder 

zichtbare schroeven of nagels. De pane-

len zijn zo ontworpen dat je ze eenvou-

dig en onzichtbaar kan monteren. Met 

als resultaat een prachtige gevel. Protex 

is geheel massief waardoor je de kopse 

kanten niet hoeft af te werken. Wil je 

dat wel? Met kantenlak kan je de kop-

se kant eventueel met een bijpassende 

kleur als het front afwerken. Ook kan je 

de kanten met aluminium profielen voor-

zien van dezelfde kleurfolie afwerken. 

De delen kunnen dan met koppelstuk-

ken of profielen worden gekoppeld. Uit 

ervaringsonderzoek door Protex blijkt 

dat er tot 25% kosten op arbeid en 15% 

op materiaal bespaard kan worden in-

dien er niet met afwerkprofielen wordt 

gewerkt en het genageld wordt in plaats 

van geschroefd.

ModiWood

Protex
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Kunststof gevelbekleding:
Ki-Kern
De gevelbekleding van Ki-Kern bestaat 

uit massief kunststof panelen. Deze 

zijn standaard FSC®-gecertificeerd en 

verkrijgbaar in 47 moderne kleuren en 

verschillende dessins. Dit geeft de mo-

gelijkheid om je creativiteit de vrije loop 

te laten. De verwerking is dusdanig een-

voudig, dat het mogelijk is om de platen 

in geometrische vormen te zagen. Zo 

kun je een gevel een unieke uitstraling 

geven. Op aanvraag kan Ki-Kern in nóg 

meer andere kleuren en dessins gele-

verd worden. Zelfs de afmetingen en 

dikte van het materiaal kunnen in over-

leg worden bepaald. Wil je liever een 

wat robuustere uitstraling? Dan kun je 

de panelen met RVS-kleurkopschroeven 

bevestigen. Of liever een strak design? 

Dan kun je de panelen verlijmen met 

Griffon montagelijm Poly Max High Tack. 

Ki-Kern is onderhoudsvriendelijk, weers-

bestendig, krasvast en is ook nog eens 

eenvoudig te reinigen. Zo heeft jouw 

klant altijd een mooie gevel! 

De basis van de panelen bestaat uit een 

kunststof die hard wordt tijdens ver-

hitting. Deze wordt versterkt met een 

toplaag van cellulosevezels gedrenkt in 

melamineharsen. Deze laag wordt dan 

weer afgewerkt met een kleurlaag. Om 

de originele kleuren te behouden, kan er 

eventueel ook een UV-beschermlaag op 

worden aangebracht. Op Ki-Kern heb je 

tien jaar garantie. Naast gevelbekleding 

kun je Ki-Kern gebruiken voor boeibor-

den, dakgootranden, balkonhekken en 

plafonds. 

Kunststof gevelbekleding: 
Profort+
De rabatdelen van Profort+ bestaan voor 

90% uit gerecycled kunststof en zijn zelf 

ook volledig recyclebaar. De keiharde, 

massieve toplaag is weerbestendig en 

kleurecht, waardoor Profort+ een lange 

levensduur heeft. De toplaag is mat van 

kleur en heeft een luxe ‘Woodgrain’-

structuur. Daarnaast is de laag door-en-

door gekleurd zodat de kleur bij even-

tuele beschadigingen behouden blijft. 

Ook deze gevelbekleding hoef je nooit 

meer te schilderen. Dat scheelt in de 

milieubelasting! Op de Profort+ zit tien 

jaar garantie.

De gevelbekleding is beschikbaar in zes 

kleuren: wit, crèmewit, parelwit, grijs-

beige, lichtgrijs en muisgrijs. Ook de 

aluminium afwerkingsprofielen zijn er in 

deze kleuren. De panelen zijn eenvou-

dig door te monteren. De Profort+ kan 

naast gevelbekleding in de nieuwbouw 

en renovatie ook toegepast worden in 

dakkapellen en dakgootomlijsting. Door 

de hoge slagvastheid en brandklasse B 

kun je Profort+ heel goed toepassen op 

de begane grond van gebouwen.

Profort+

Ki-Kern
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DE JUISTE GIPS-
KARTONPLAAT:
“VRAAG GOED DOOR EN BIED DE
OPLOSSING DIE BIJ DE SITUATIE PAST”

Als vakman heb je de keuze uit een breed scala aan gipskarton-
platen. Welke je uiteindelijk toepast, is uiteraard afhankelijk van de 
wensen en behoeften van jouw klant. Maar welke plaat past er nu 
bij welke behoefte? Raimond de Vries is Product Manager Droge 
Afbouw bij Knauf en weet ons hier alles over te vertellen. Samen 
kijken we onder andere naar de unieke mogelijkheden van Knauf 
Diamond Board en Knauf Horizonboard. Hij geeft daarbij tips over 
de toepassing en verwerking die zelfs voor de doorgewinterde vak-
man mooi meegenomen zijn!www.bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Raimond de Vries

Knauf

Product Manager Droge Afbouw
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Raimond is sinds 2020 Product Mana-

ger, nadat hij jarenlang Commercieel 

Technisch Adviseur was bij Knauf. 

Daarvoor was hij zelf bijna twintig jaar 

actief in de afbouw en weet dus hoe 

het is om ‘met je handen in het gips te 

staan’. We spreken hem in de speciale 

praktijkruimte van de Knauf Akademie 

in Utrecht. Te midden van diverse prak-

tijksituaties voor de verschillende trai-

ningen die hier worden gegeven, steekt 

hij bevlogen van wal. “Als vakman kom 

je natuurlijk in uiteenlopende situaties 

terecht bij verschillende klanten. Welke 

gipsplaat je uiteindelijk toepast, is dan 

ook van vele facetten afhankelijk. Een 

eerste vraag moet echter altijd zijn:

waar is de ruimte waar de gipsplaten 

toegepast gaan worden voor bedoeld?”

Daarmee kun jij als professional namelijk 

mede bepalen welke gipsplaat je advi-

seert. “Als je goed doorvraagt kun je de 

oplossing bieden die daadwerkelijk bij 

de situatie past.”
Wand: A-Plaat

Wand: Diamond Board
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WAND
 
Raimond vervolgt: “Voor standaard wanden en prestaties zal de Knauf A-plaat in veel 

situaties voldoende zijn om het gewenste resultaat te behalen. Soms blijkt dat je net 

een stapje verder moet gaan omdat de wanden in een ruimte meer te verduren krijgen. 

Denk bijvoorbeeld aan een kinderkamer, gang of een trappenhuis. Of ben je bezig met 

een rustige werkplek of kantoor en is hoge geluidsisolatie een vereiste? In dat soort  

situaties kies je voor de Knauf Diamond Board.”

Hard als diamant
De Diamond Board is, de naam zegt 

het eigenlijk al, zo hard als diamant. 

Raimond vertelt: “Dit komt onder andere 

omdat hij een hoge densiteit heeft. Dit 

wordt ook wel gipsdichtheid genoemd 

en dat betekent simpelweg dat de 

Diamond Board per kubieke meter meer 

gips heeft dan een standaard A-plaat. 

Hierdoor is hij niet alleen zeer sterk en 

stootvast maar heeft hij ook nog eens 

zeer hoge geluidsisolerende eigen-

schappen. Als je een bepaalde geluids-

reductie wil halen, heb je soms aan één 

plaat Diamond Board al genoeg terwijl je 

met een standaard A-plaat twee platen 

zou moeten monteren.”

Dat bespaart werk en materiaal, of geeft 

je juist de mogelijkheid om met dezelf-

de wanddikte nog hogere isolatiewaar-

den te halen. “Daarnaast zijn er extra 

glasvezels aan de Diamond Board-plaat 

toegevoegd waardoor hij een hogere 

brandwerendheid heeft. Nog een mooi 

voordeel: de Diamond Board is geïm-

pregneerd en daarmee is het een goede 

basis voor ruimtes die af en toe nat 

worden, zoals een toilet of badkamer. 

Bovendien kan je klant zwaardere din-

gen aan de Diamond Board-wand mon-

teren dan met een standaard A-plaat, 

wat natuurlijk ook erg interessant kan 

zijn. Zo kun je bij een wand met dubbel 

Diamond Board en de juiste plug tot wel 

60 kg per schroef aan de wand hangen.”

Speciale slimme schroef
De robuustheid van de Diamond Board 

zorgt wel voor een kleine aanpassing in 

de verwerking. “Werk je met een stan-

daard A-plaat, dan drukt de schroef 

het gips licht in elkaar waardoor je een 

mooie vlakke plaat houdt. Door de extra 

hardheid van de Diamond Board lukt dit 

niet met een normale schroef. Je moet 

speciale Diamond Board-schroeven 

“Gebruik Diamond 
Board schroeven”
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gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. 

Bij de laatste centimeter voor de trom-

petkop van deze schroef, draait de 

schroefdraad de andere kant op. Hier-

door wordt het gips dat anders onder 

de schroef komt te zitten, eruit gegooid 

waardoor je 100% vlak kunt monteren. 

Een klein maar erg belangrijk detail. 

 

” Verder is de verwerking hetzelfde als 

bij de standaard gipsplaten. “Je kunt 

Diamond Board snijden, breken en za-

gen. Je zult dan overigens direct merken 

hoe enorm veel sterker hij is. Ondanks 

de hardheid is de plaat gemakkelijk te 

verwerken.”

De hele oppervlakte van de 
wand egaal hard
Over het te gebruiken voegmateriaal en 

voegwapening heeft Raimond nog een 

aantal handige tips. “De Diamond Board 

is in principe met alle voegmaterialen af 

te werken. Knauf Jointfiller plus, Knauf 

Fill & Finish light of Knauf Uniflott, het 

is maar net waar jouw voorkeur ligt als 

vakman. 

Heb je echter samen met je klant expli-

ciet gekozen voor Diamond Board van-

wege de extra harde eigenschappen, 

kies dan voor de Knauf Uniflott. Dit is 

een special gips met kunststof bindmid-

del erin dat bijzonder sterk en hard is. 

Zo creëer je aan de gehele oppervlakte 

dezelfde hardheid.”

 
De kracht van papierstrook 
In je keuze voor je voegwapening kun je 

dit natuurlijk doorzetten. Raimond: “Wat 

veel mensen niet weten is dat papier-

strook tien keer sterker is dan gaasband. 

De papierstrook moet je voor de hech-

ting aan het oppervlak van het verse 

voegmateriaal aanbrengen. Dit in combi-

natie met het gesloten oppervlak van de 

“Een papierstrook
is tien keer sterker
dan gaasband”

papierstrook, voorkomt bovendien dat krimpscheurtjes in het zicht komen. Ga je voor 

een bikkelhard en kwalitatief zeer hoogstaand systeem, of vermoed je dat er verhoogde 

kans is op scheurvorming, kies dan naast de Diamond Board en Knauf Uniflott ook voor 

papierstrook. Bijkomend voordeel is dat je met papierstrook ook heel snel mooie strak-

ke inwendige hoeken kunt maken. Leg de meerwaarde van papierstrook uit aan je klan-

ten en vertel ze wanneer het verstandig is om deze voegwapening te gebruiken. Zo be-

wijs je jouw professionaliteit en bied je een beter eindresultaat en langdurige garantie.”
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Tijd als bepalende factor
De klant wil vaak gewoon een mooi glad 

plafond en dat is met beide systemen 

te behalen. Raimond: “Tijd kan natuur-

lijk wel een bepalende factor zijn voor je 

klant. Want die kan tijdens een verbou-

wing bijvoorbeeld niet met het gezin in 

de woonkamer aanwezig zijn. Daarom is 

het goed om te beseffen dat een stuc- 

platenplafond met stucwerk al gauw tien 

dagen nodig heeft voor volledige dro- 

ging voordat je eroverheen kunt schil-

deren. Omdat je bij een plafond met 

Horizonboard alleen de naden met voeg-

werk hoeft af te werken, kun je hier vaak 

al na twee dagen overheen voor de 

afwerking. Mooi voordeel voor jou en je 

klant is dat werken met Horizonboard 

veel minder stofoverlast geeft.”

De keuze tussen Knauf Stucplaat of 

Horizonboard is volgens Raimond met 

name afhankelijk van de vakman zelf. 

“Bij de Horizonboard is de vlakheid 

van je onderconstructie erg belangrijk.

Wij adviseren dan ook om met metalen 

In tegenstelling tot gaas-

band kun je papierstrook 

heel snel en makkelijk in 

een inwendige hoek gebrui-

ken. Pak je mes, spatel of 

vachtroller en zet de strook 

voorgevouwen in de hoek. 

Dankzij het vlakke en egale 

oppervlak staat het papier 

na een keer afsmeren al 

heel strak. Je hoeft niet te 

snijden en niet te kitten. Zo 

werk je snel en houd je echt 

een egale hoek. Werk je met 

verschillende kleuren verf? 

Dankzij de strakke hoeken, 

zet je ook het schilderwerk 

superstrak neer!

WIST JE DAT?
PLAFOND
Als we kijken naar het plafond, daar heb je ook verschillende oplossingen beschikbaar. 

Zo is er bijvoorbeeld de Knauf Horizonboard en de Knauf stucplaat. “Ze dienen hetzelf-

de doel, maar let op, het zijn compleet verschillende systemen. Een Stucplaat is in feite 

een pleisterdrager die de basis voor een stucsysteem vormt. Stucplaten dienen dan 

ook altijd met een volledige laag stucmortel van minimaal 10 mm te worden afgewerkt. 

De Horizonboard is een speciaal behandelde gipsplaat. De langskanten én de kopse 

kanten zijn afgeschuind waardoor je ook de kopse naden kunt wapenen en met een mi-

nimale afwerking en eenvoudig een heel strak eindresultaat kunt behalen.”

Plafond: Horizonboard

Plafond: Stucplaat
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profielen en afhangers te werken om een 

nog strakker oppervlak te realiseren 

zodat de platen 100% vlak geplaatst 

kunnen worden. Een goede timmerman 

die zijn regelwerk netjes verzorgt, zal 

waarschijnlijk eerder voor Horizonboard 

kiezen. Dat werkt voor hem veel sneller 

en beter. Ben je hier wat minder goed 

in, dan zul je wellicht geneigd zijn om 

voor stucplaten te gaan omdat je hierbij 

nog 10 mm tolerantie van het stucwerk 

hebt. Weet je dat de stukadoor toch nog 

komt voor alle plafonds, dan kan een 

stucplaat ook de slimste keuze zijn.”

Stucplaten: houd je
aan het systeem!
Raimond wijst er wel op dat het werken 

met stucplaten soms te licht wordt op-

gevat, waardoor de toepassing niet ver-

loopt zoals het hoort. “Je moet je echt 

aan een aantal voorwaarden houden 

om het systeem te laten slagen. Je mag 

stucplaten bijvoorbeeld niet voorstrijken! 

Ze zijn al speciaal behandeld en het gips 

kan er direct op.” 

 

Daarnaast gebruik je bij stucplaten ook 

geen gaasband. “Stucplaten monteer 

je zo’n 5 mm tot 8 mm van elkaar. Het 

systeem verkrijgt zijn hechting door een 

zogenoemde paddenstoel die op de 

achterzijde van de stucplaat ontstaat 

wanneer het gips door de naad heen 

wordt gedrukt. Het hechtingoppervlak 

van deze paddenstoel aan de stucplaat, 

in combinatie met de 10 mm laagdikte, 

is zeer sterk. Het toevoegen van wape-

ning zorgt er juist voor dat je de beno-

digde paddenstoel niet kunt vormen. 

Wil je toch gaasband toepassen? Smeer 

dan eerst de naad dicht met gips. Plaats 

vervolgens het glasweefselband in het 

verse gips op de naad aan en breng 

daarna direct het stucwerk aan.”

Kennis bieden
Het is duidelijk, de keuze bij droge af-

bouw is van vele facetten afhankelijk. 

Met wat je uiteindelijk adviseert kun je 

jezelf en je vakkennis op de kaart zetten. 

Raimond: “Voorzie in expertise, vraag 

goed door en bied de beste oplossing 

voor langdurige kwaliteit. Dan heb je 

altijd een tevreden klant die weet dat er 

iemand met verstand van zaken is langs 

geweest. Zo zet je jezelf als professional 

op de kaart. Twijfel je ergens over, of heb 

je bijvoorbeeld te maken met vergaan-

de eisen rondom brandveiligheid, neem 

gerust contact op met Knauf, zodat we 

samen de juiste keuze kunnen maken 

voor jou en je klant.” 

“Gebruik Stucplaten voor plafonds, 
let op: voorstrijken mag niet”



Heaters/ventilatoren

Van Spijk B.V.
Postbus 2, 5688 ZG Oirschot
De Scheper 402, 5688 HP Oirschot
Nederland

T +31 (0)499 57 18 10
F +31 (0)499 57 57 95
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

MASTER ELEKTRISCHE HEATER 
B1,8ECA
• Automatische reset
• Ingebouwde thermostaat
• Geen uitlaatgas, geur en vochtigheid
• Zomer-winterschakelaar uitsluitend voor 
  ventilatie
• Stille werking / geluidsarm
• Motor met thermische schakelaar
• Oververhittingsthermostaat

MASTER VENTILATOR DF20P
• Verstelbare luchtstroom
• 360 graden draaibaar
•  DF20P heeft een verticale en 
  horizontale rotatie
•  DF20P kan aan de muur of plafond   

gehangen worden
• Poeder gecoate behuizing
•  Elk DF model van Master heeft 
 verschillende types van luchtverplaatsing

MASTER ELEKTRISCHE HEATER 
B2PTC
• Reukloze, droge warmte
• Geluidsarm
• Thermisch beveiligde motor
• RVS verwarmingselementen
• Oververhittingsthermostaat
• Interne ruimtethermostaat
• Meerstanden schakelaar voor 
  warmte-instelling
• Sterke en duurzame constructie

VENTILATOREN

GAS / ELEKTRISCHE HEATERS

TO  HEAT TO  COOL TO  DRY TO  VENTILATE

MASTER VENTILATOR DF30P
• Verstelbare luchtstroom
• 360 graden draaibaar
• DF30P heeft een verticale rotatie
• Poeder gecoate behuizing
•    Elk DF model van Master heeft 
  verschillende types van luchtverplaatsing

MASTER GASHEATER BLP17M
• Manueel ontstekingssysteem
• Regelaar met veiligheidsventiel
• Regelaar inclusief gasleiding
• Motor met thermische bescherming
• Oververhittingsthermostaat
• Sterke en resistente constructie
• De kast raakt niet verhit
• Gemakkelijke onderhoud en bediening

MASTER ELEKTRISCHE HEATER 
B3ECA
• Geen zuurstofverbruik
• Reukloze, droge warmte
• Geluidsarm
• Thermisch beveiligde motor
• RVS verwarmingselementen
• Oververhittingsthermostaat
• Interne ruimtethermostaat
• Meerstanden schakelaar voor 
  warmte-instellingen
• Sterke en duurzame constructie
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FEITEN & CIJFERS
BUITENLEVEN

Bronnen: o.a., Tuinmonitor 2020 van WOLF-
Garten en Nationaal BBQ Onderzoek 2019 
van Motivaction.

Bronnen: o.a., Tuinmonitor 2020 van WOLF-Garten en Nationaal BBQ Onderzoek 2019 van Motivaction.

Tweederde van de 
Nederlanders heeft een 
eigen BBQ. Dit betekent 

dat zo’n 5,3 miljoen 
huishoudens over minimaal 
één apparaat beschikken.

Een terrasoverkapping kost minimaal 
zo’n € 1.000 en een luxe variant  
kan oplopen tot meer dan € 10.000. 
De meeste kosten zitten in het 
materiaal en daarna volgen  
de arbeidskosten.  

5.3
32%  

MILIEUBEWUST

65%

Mannen willen het liefst  
een jacuzzi en een buiten-
keuken in hun tuin. 

65% van de mannen  
vindt grasmaaien de  
leukste tuinklus.

32% van de Nederlanders zegt 
altijd rekening te houden met het 
milieu bij de aankoop van zaden, 
bemesting en tuinvoeding, 50% 
doet dit soms.  

Grenen (naald-
hout), vuren (naald-
hout) en hardhout 
zijn houtsoorten 
die geschikt zijn 
voor een schutting.  

MILJOEN

MANNEN VROUWEN

TERRAS
Een vergunning voor 

een terrasoverkapping 
in Nederland is onder 
andere nodig als de 
terrasoverkapping 

meer dan 50% van het 
tuinoppervlak beslaat.

Vrouwen zien liever 
een mooi tuinhuis.  

4

T +31 (0)499 57 18 10
F +31 (0)499 57 57 95
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl
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MILWAUKEE® PACKOUT™
STAPELEN, VERGRENDELEN, OPBERGEN 

Gemakkelijk vervoeren en opbergen 
De basis van het PACKOUT™ modulair opbergsysteem is de 

PACKOUT™ Trolley Box. Hier bovenop kun je ook andere boxen 

stapelen en vergrendelen. Elke gereedschapskoffer is gemaakt 

van slagvast polymeer, heeft IP65-afdichtingen om schade door 

water en bouwpuin te voorkomen, metalen versterkte hoeken 

en plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™ op de dek-

sels. Bovendien hebben ze allemaal een interne opbergbak voor 

handgereedschap en accessoires. Met dit systeem vervoer je 

al je gereedschappen en materialen gemakkelijk en snel naar je 

werkplek! 

Gereedschapskoffers, organisers en gereedschapstassen zo opstapelen zodat het werkt voor jou? Dat 
kan met het PACKOUT™ modulair opbergsysteem van Milwaukee®. Het is het meest veelzijdige, flexibe-
le en duurzame modulaire opbergsysteem in de industrie. Zo kun je de verschillende trolleys, boxen en 
tassen uitwisselen en vergrendelen. Op de komende pagina’s vertellen we wat het systeem zo handig 
maakt voor jou als vakman. 
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PACKOUT™ Trolley Box
De Trolley Box heeft wielen van 228 mm 

waardoor je hem makkelijk over ieder 

terrein rolt. De metalen doorvoeras bevei-

ligt de wielen daarbij voor een sterkere 

verbinding en een langere levensduur

op de bouwplaats. Vaak wordt de box 

aardig zwaar als je hem helemaal vol-

laadt. Het is dan natuurlijk niet de be-

doeling dat je je rug overbelast. De 

PACKOUT™ Trolley Box heeft maar 

liefst een gewicht- en belastingcapaci-

teit van 113 kilo waarbij het vervoeren 

voor jou geen probleem zal zijn. Je kunt 

je box ook handmatig verplaatsen door 

het handvat van industriële kwaliteit.  

PACKOUT™ Large Box en 
PACKOUT™ Box
Je kan de box ook nog uitbreiden; bo-

venop de Trolley Box stapel én vergren-

del je eenvoudig de PACKOUT™ Large 

Box en de PACKOUT™ Box. De Large 

Box heeft een afmeting van 56 x 41 x 29 

centimeter. Genoeg om je gereedschap 

in kwijt te kunnen dus. De PACKOUT™ 

Box geeft je dezelfde capaciteit in leng-

te en breedte, maar is 17 centimeter 

hoog. Dan heb je nog steeds voldoen-

de ruimte voor de opslag van jouw 

gereedschappen.

Gestructureerd werken
met de organisers 
Wie wordt er nou niet blij van een ge-

structureerde en opgeruimde werkplek? 

Zo verklein je de kans om spullen kwijt 

te raken en dat werkt erg prettig. De or-

ganisers van het PACKOUT™-systeem 

helpen je hierbij. Ze bevatten uitneem-

bare slagvaste bakken en hebben een 

IP65-classificatie om schade door wa-

ter en vuil te voorkomen. De bakken van 

verschillende grootten monteer je mak-

kelijk op gangbare werkmaterialen met 

behulp van geïntegreerde schroefsleu-

ven. Ook handig is de no-travel bin-af-

dichting rondom elke bak. Deze voor-

komt dat kleine voorwerpen van de ene 

naar de andere bak kunnen verspringen. 

Milwaukee® heeft vier verschillende or-

ganisers. We lichten ze hier toe. 

PACKOUT™ Organiser
Dit is de grootste organiser met een af-

meting van 50 x 38 x 12 centimeter. 

Deze heeft tien uitneembare bakken.

PACKOUT™ Compact 
Organiser
De Compact Organiser is iets kleiner en 

compacter. De afmeting van deze orga-

niser is 25 x 38 x 12 en hij beschikt over 

vijf uitneembare bakken. 

PACKOUT™ Slim Organiser en 
Compact Slim Organiser
Ben je op zoek naar een organiser 

voor kleine accessoires? Dan heb je 

twee opties: de Slim Organiser en de 

Compact Slim Organiser. Die eerste 

heeft een afmeting van 50 x 38 x 6,5 

centimeter en de mogelijkheid om met 

twee grote en acht kleine bakken je ac-

cessoires te verdelen. Als je iets minder 

accessoires nodig hebt op de werk-

plaats, dan kun je beter kiezen voor de 

Compact Slim Organiser. Met een afme-

ting van 25 x 38 x 6.5 in centimeters heb 

je één grote bak en vier kleine bakken 

om je accessoires zo te verdelen dat je 

meteen aan de slag kan.
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Meer dan alleen gereedschap opbergen 
Nog een onderdeel van het PACKOUT™-opbergsysteem is het flexibele Soft Storage-

assortiment. Dit geeft jou als vakman de mogelijkheid om meer dan alleen gereed-

schap op te bergen. In het assortiment zitten verschillende soorten tassen die je 

allemaal op een andere manier kunt gebruiken. Ideaal is dat het hele PACKOUT™ 

Soft Storage-assortiment voorzien is van een snel bevestigingsmechanisme waar-

door je deze tassen kunt stapelen en vergrendelen op de hiervoor genoemde boxen. 

Bovendien kun je ook onder iedere tas een organiser bevestigen. Zo kun je altijd snel 

uit de voeten! 

PACKOUT™ gereedschapstas en PACKOUT™ Duffelbag
Deze twee tassen maken het transporteren van gereedschap of andere werkmateria-

len wel heel makkelijk. Je kunt al je spullen erin kwijt en door de handige gewatteer-

de schouderriem en de boven- en zijhandgrepen van de Duffelbag draag je hem flexi-

bel mee. De PACKOUT™ gereedschapstas heeft daarvoor een stevige en duurzame 

handgreep. 

PACKOUT™ Backpack en 
PACKOUT™  Techbag
Neem je je laptop of tablet mee naar de 

klus dan moet deze natuurlijk wel goed 

beschermd zijn tegen vuil en een stootje. 

In de Backpack en Techbag kun je deze 

elektronische apparaten veilig opbergen 

en verplaatsen op het werkterrein en 

daarbuiten. 

PACKOUT™ Jobsite Koeler
Wil je je eten en drinken op een veilige 

manier verplaatsen en bewaren? Dan 

biedt de Jobsite Koeler je de oplossing. 

Met extra isolatie zorgt deze tas ervoor 

dat je lunch 24 uur gekoeld blijft. Eet 

smakelijk! 
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ERVARING UIT
DE PRAKTIJK

Sinds 2004 heeft Lucien Oerlemans zijn 

eigen allround klusbedrijf. Dat bete-

kent dat hij van alle markten thuis is. 

Zo maakt Lucien veel badkamers en 

doet keukenvoorbereidingen, maar ook 

voor een aanbouw of elektrawerk draait 

hij zijn hand niet om. Tijdens al zijn 

werkzaamheden maakt hij gebruik van 

Milwaukee®-producten. “Sinds 2004 ben 

ik fan van Milwaukee®. Het is degelijk 

gereedschap met een lange levensduur.”

In november 2018 maakte hij kennis

met het PACKOUT™-systeem van 

Milwaukee®. Sindsdien gebruikt hij het 

elke dag en is er zeer over te spreken. 

“Het grootste voordeel van dit systeem 

is dat ik maar één of twee keer naar bin-

nen hoef te lopen. Je kan namelijk alle 

boxen, organisers en tassen makkelijk 

op elkaar klikken.

Hiervoor liep ik zo vijf of zes keer heen 

en weer. Dit gaat een stuk sneller, omdat 

ik niet steeds terug hoef naar mijn bus. 

Bovendien is het veel minder belastend, 

onder andere omdat de trolley zo soepel 

rijdt.” Lucien heeft een groot aantal on-

derdelen van het PACKOUT™-systeem 

in zijn bus liggen. “Ik heb twee sets, 

die bestaan uit een PACKOUT™ Trolley 

Box, een Large Box en een PACKOUT™ 

Box. Ook heb ik nog een extra Large 

Box en een stuk of zes organisers. Daar-

naast heb ik een paar maanden terug 

de Jobsite Koeler gekregen, dat is een 

koelbox in de vorm van een tas. Ook 

deze kan ik op het systeem klikken. Heel 

handig om mee te nemen naar de klus, 

“Dit gaat een stuk 
sneller, omdat ik niet 
steeds terug hoef
naar mijn bus” 

 Naam: 

 Bedrijf: 

Lucien Oerlemans

Klusspecialist Oerlemans

maar hij staat zo ook vast in de bus.” Luciens ervaring met het systeem is dus erg goed. 

“Het is gewoon een stevig en degelijk systeem. Soms gebruik ik hem ook als opstapje. 

Dan hoef ik geen trapje uit de bus te halen, maar ga ik gewoon op een van de boxen 

staan zodat ik er bij kan. Ideaal!” 



Griffon. De keuze van de prof.www.griffon.nl

WOOD MAX EXPRESS POWER.
DE KEUZE VAN DE PROF.
Wood Max Express Power is een extreem sterke, D4 watervaste en vullende 
(hout)constructielijm op basis van SMP-Polymer. De unieke PU- en oplosmiddelvrije 
lijm is direct afmesbaar, bruist niet (na), vult tot 4 mm en is zowel horizontaal als 
verticaal toepasbaar. Ideaal voor verlijming van alle soorten hout onderling of in 
combinatie met andere bouwmaterialen. Wood Max Express Power is extreem 
snel, een verbinding is al na 30 minuten handvast!

000142732 TL BIS adv-NL-WOODMAX-210x260mm.indd   1000142732 TL BIS adv-NL-WOODMAX-210x260mm.indd   1 08-07-20   17:0608-07-20   17:06
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BIJZONDER OVERNACHTEN
IN EEN AMSTERDAMS BRUGWACHTERSHUISJE

Sinds de start van het project, circa 2,5 jaar geleden, zijn 21 van de uiteindelijk 28 mini-suites in gebruik genomen. Opdrachtgever 

Mark Koning van SWEETS hotel (bekend van o.a. het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade), aannemer Merijn van Duijkeren van 

360works en Verkoopadviseur binnendienst Roos Arnoldus van Bouwmaat Amsterdam Noord zijn alle drie heel tevreden over het 

resultaat van de opgeleverde mini-suites én hun samenwerking. 

De vakman, die bij Bouwmaat koopt, vertegenwoordigt een enorme variatie aan projecten. Van badka-
mers tot renovatie en van veelvoorkomende klussen tot iconische projecten. In die laatste categorie valt 
de verbouwing van 28 voormalig brugwachtershuisjes aan de Amsterdamse grachten tot mini-suites 
voor twee personen. Niet voor niets bereikte dit project de laatste selectieronde van de Vakwerk Awards 
2020.

Hortusbrug ©️ SWEETS hotel / Lotte Holterman Roos Arnoldus & Merijn van Duijkeren
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Unieke interieurs, bestaande 
uit oud en nieuw
Merijn vertelt trots: “Ik heb alles van 

sloop tot afbouw gedaan, behalve de 

elektra. De zaken voor het interieur regel 

de Mark. Alle huisjes zijn uniek gewor-

den. Dat maakt het project nóg leuker.” 

Mark vult aan: “De interieurs zijn be-

dacht door architecten Space&Matter. In 

alle huisjes is het interieur een combina-

tie van oud en nieuw geworden. Mede 

dankzij de inzet van verschillende vak-

mannen zijn de schetsen in de praktijk 

gebracht en dat levert 21 unieke logeer-

plekken op. De laatste zeven huisjes zul-

len eveneens allemaal anders worden.”

Bouwmaat om meerdere rede-
nen geschikte partner
“Met mijn bedrijf 360works ben ik ge-

wend om renovaties en verbouwingen 

van unieke projecten te doen’, gaat hij 

verder. ‘Ik maak het plan zelf met de op-

drachtgevers of samen met architecten, 

zoals bijvoorbeeld de renovatie van een 

oude ziekenboeg van het Wilhelmina 

Gasthuis. Deze is omgebouwd tot ap-

partement in samenwerking met ar-

chitecten van vormklub.nl. De brug-

wachtershuisjes passen ook helemaal 

in mijn straatje. Sinds 2003 koop ik bij 

Bouwmaat. Dat heeft meerdere redenen. 

De belangrijkste pluspunten zijn: het to-

taal aanbod assortiment (op voorraad of 

te bestellen) en de strategische locaties 

door de stad. Juist omdat ik verschillen-

de projecten in met name Amsterdam 

heb.”

Boot als vervoersmiddel 
materialen
Hoewel de vestigingen ook vanaf dit 

project goed te berijden zijn, leverde één 

bouwplaats extra uitdaging op. Roos: 

“Een van de eerste (en oudste – uit 

1673) huisjes waarmee ze aan de slag 

gingen, ligt tegenover theater Carré”, 

begint Roos. “Die locatie is alleen per 

Meeuwenbrugplein ©️ SWEETS hotel / Robert Mosterd
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boot toegankelijk. We leverden de ma-

terialen zo dicht mogelijk bij de Amstel. 

Vanaf daar vervoerden de heren de ma-

terialen vervolgens per boot zelf naar het 

brugwachtershuisje.” Merijn: “Het sloop-

materiaal en de bouwmaterialen in de 

winter door het ijs overvaren, was een 

leuke extra uitdaging. Het is ondanks die 

extra inspanningen, uiteindelijk wel mijn 

favoriete locatie van alle mini-suites ge-

worden. Maar dat heeft vooral te maken 

met de ligging tussen de Magere Brug, 

het theater en het Amstel Hotel.”

Complexe vragen maken tra-
ject juist leuk
Roos vertelt verder: “Als ik mocht kie-

zen, dan zou ik wel een nachtje wil-

len doorbrengen in huisje 303 bij de 

Willemsbrug. Ik heb de meeste huisjes 

bekeken en deze stak er voor mij met 

kop en schouders bovenuit. Maar, ei-

genlijk zijn alle mini-suites de moeite 

waard.” Roos legt uit: “Het leukste van 

dit hele traject vind ik de complexere 

vragen. Daarin word ik uitgedaagd om 

mee te denken over de oplossingen. 

Het helpt dat beide heren makkelijk in 

de omgang zijn, waardoor het commu-

niceren soepel verloopt. Heel mooi om 

aan zo’n bijzonder project een bijdrage 

te leveren. Ik vind het een voorrecht om 

hierbij te helpen.”

Op naar de laatste zeven 
mini-suites
De resterende brugwachtershuisjes wor-

den omgebouwd tot mini-suites zodra 

de bruggen waaraan ze liggen op af-

stand bediend worden. Tot die tijd zijn 

de huisjes nog in gebruik door brug-

wachters in dienst van Waternet. “Zodra 

dit gereed is, gaan we verder met dit 

bijzondere project, zodat nog meer men-

sen in een van deze mooie mini-suites in 

Amsterdam kunnen overnachten”, sluit 

Merijn af. 

Amstelschutsluis ©️ SWEETS hotel / Mirjam Bleeker
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REALISEER PERFECTE
OPPERVLAKKEN
MET DE NIEUWE FESTOOL PLANEX LANGNEKSCHUURMACHINE

Vanaf oktober dit jaar komt Festool met een vernieuwde machine op de markt: de nieuwe PLANEX. 
Met deze langnekschuurmachine realiseer je een nog betere oppervlakkwaliteit van wanden en pla-
fonds. Door de handige led-lichtring zie je alles perfect en de regelbare aanzuiging zorgt ervoor dat de 
lichamelijke inspanning minimaal is. We spreken met trainer en productspecialist Wesley de Nas van 
Festool over deze superhandige noviteit.

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Wesley de Nas

Festool

Trainer en productspecialist
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Het werkleven
makkelijker maken
Een belangrijke kernwaarde van Festool 

is om de werkzaamheden van de ge-

bruiker zo makkelijk mogelijk te maken. 

Om de machines nog beter te maken, 

gaat Festool daarom altijd in gesprek 

met gebruikers. Op die manier is ook de 

PLANEX in samenwerking met vakman-

nen nog beter geworden ten opzichte 

van zijn voorganger, de PLANEX clas-

sic. Wesley: “Na een grondige analyse 

komen er prototypes op de markt. Onze 

gebruikers testen deze uitvoerig en zo 

wordt de machine nog beter ontwikkeld. 

Zowel met onze machines als de onder-

steuning willen we het leven van de vak-

man zo makkelijk mogelijk maken. Met 

de nieuwe PLANEX is het schuren van 

plafonds geen zware en vermoeiende 

klus, maar juist het tegenovergestelde!”

Verlichting in de breedste
zin van het woord
Wesley vertelt dat de PLANEX voor 

verlichting zorgt in de breedste zin van 

het woord. “De 180 graden led-lichtring 

zorgt ervoor dat je tijdens het schuren 

elke oneffenheid ziet zitten. Je ziet dus 

goed wat je doet, waar er geschuurd 

moet worden en daardoor kun je pretti-

ger schuren. Dat scheelt heel veel tijd, 

want je hoeft het resultaat niet apart met 

een lamp te bekijken. Daarnaast zorgt 

de excentrische schuurbeweging ervoor 

dat oneffenheden snel en perfect worden 

weggeschuurd. De excentrische schuur-

kop zoekt eigenlijk zijn eigen weg, waar-

door je een veel fijner schuurbeeld hebt. 

Op die manier ben je het zogenoemde 

‘happen’ kwijt wat je met een roterende 

schuurkop wel hebt. Een ander belang-

rijk bijkomend voordeel is dat je door 

de regelbare aanzuiging gemakkelijk het 

plafond kan schuren zonder zware in-

spanning. De nieuwe PLANEX zuigt zijn 

hele gewicht vacuüm aan de wand of 

het plafond. Zo kun je lichter, ergono 

misch werken en voorkom je bijvoor-

beeld rug- of armklachten. De vacuüm- 

functie is eenvoudig met één hendel 

traploos naar wens in te stellen. Dankzij 

de stofafzuiging werk je ook nog eens 

heel schoon en stofvrij.”

Geschikt voor elke werksituatie 
Er zijn nog wat technische handigheidjes 

die de PLANEX een prachtige machine 

maken. De werklengte van de machine 

is bijvoorbeeld variabel. “De greep de-

monteer je eenvoudig met één hendel 

waardoor je de werklengte snel aan de 

werkomgeving kunt aanpassen. Zo is 

hij geschikt voor iedere klus en kun je 

flexibel te werk gaan, ook in kleine ruim-

tes. Eén verlengstuk wordt standaard 

meegeleverd bij de PLANEX. Moet je erg 

hoog op de wand of het plafond komen?

Dan is er ook een tweede verlengstuk 

als accessoire beschikbaar voor een 

nog groter bereik. De PLANEX heeft met 

een lengte van 1,20/1,65/2,10 meter en 
LED-ring

Variabele werklengte
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hoeveelheden schuurstof, die vrijkomen 

bij het schuren van bijvoorbeeld gips-

karton en droogbouwplamuur, schadelijk 

zijn voor je gezondheid. Wesley: “Per 

minuut schuur je met deze machine wel 

een kilo van de muur af, dat afval moet 

ergens heen. Gebruik bij het werken met 

de PLANEX wel de plastic stofzak, die 

levert een maximale capaciteit en af-

zuigvermogen, zodat je lang door kunt 

blijven schuren.

De PLANEX-stofzuiger heeft de juiste 

slang en slanggarage erop zitten. Dat 

maakt dat deze twee de perfecte com-

binatie vormen.” Wil je een feilloze op-

pervlakkwaliteit zonder groeven realise-

ren? Wesley geeft advies: “Combineer 

de nieuwe langnekschuurmachine met 

het schuurmateriaal Granat D225. Dit 

schuurmateriaal heeft een nieuw ga-

tenpatroon en kun je gebruiken met de 

“De PLANEX zuigt 
zijn hele gewicht 
vacuüm aan 
de wand of het 
plafond”

Regelbare afzuiging

Plastic stofzak

in combinatie met de T-handgreep de 

optimale lengte voor elke situatie. Met 

de slangclip bevestig je de afzuigslang 

en de kabel eenvoudig aan het handvat. 

Hij maakt alle wanden en plafonds nog 

gladder dan dat ze al waren. Of je nu 

voor behangklaar, sausklaar of voor 

spuitverfklaar gaat.”

Stofarm werken en het
perfecte resultaat
Stofarm werken is natuurlijk iets wat bij

jou als vakman hoog in het vaandel

staat. Om dit te realiseren sluit je de 

langnekschuurmachine aan op de 

stofzuiger CTL 36 E AC PLANEX. Op 

deze manier voorkom je dat de grote T-handgreep  
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• De PLANEX heeft bluetooth-integratie, dus je kunt hem verbinden met 

je telefoon. De Festool Work-app is ideaal voor extra functies zoals het 

dimmen/feller maken van de led-lichtring op de machine. Daarnaast 

kun je de status van de machine zien, zoals inschakeltijd en de tempe-

ratuur en krijg je push notificaties bij overbelasting of een storing. Ook 

bevat de app uitleg over de bediening van het apparaat. Zo weet je als 

vakman altijd hoe je aan de slag moet. 

• Om de PLANEX veilig, netjes en ruimtebesparend op te bergen wordt 

de machine geleverd in de nieuwe Systainer SYS3 XXL. Deze plaats je 

gemakkelijk in je bus. 

• De koolborstelloze EC-motor in de PLANEX is extreem robuust, onder-

houdsvrij en duurzaam. 

HANDIGE EXTRA’S 

Systainer SYS3 XXL

bestaande steunschijven van PLANEX. 

Het gatenpatroon heeft een heel positief 

effect op de aanzuiging aan de wand en 

het plafond. Granat gaat het langst mee 

en werkt het prettigst. Dat zorgt voor het 

perfecte resultaat!”

De Festool SERVICE 
Naast de kwalitatieve producten biedt 

Festool ook een unieke service. Met 

deze service is je gereedschap voor drie 

jaar beschermd. Uiteraard kun je ook 

altijd bij Festool terecht voor vragen en 

advies. “Wij hoeven onze gebruikers 

niet te vertellen hoe ze moeten schuren, 

maar informeren over veiliger, makkelij-

ker én zonder stof schuren is wel dege-

lijk van toegevoegde waarde. Al onze 

machines en accessoires beschikken 

over bepaalde handigheidjes, waarvan 

veel gebruikers niet eens wisten dat het 

op hun machine zat! We leggen daarom 

de focus op het zelf ervaren van de ma-

chines. Probeer hem uit en ervaar op die 

manier de kracht van de PLANEX of van 

een andere Festool-machine. Ben je niet 

tevreden? Retourneer de machine bin-

nen 15 dagen en krijg je geld terug. De 

machine mag er best gebruikt uitzien, 

want dan we weten we in ieder geval dat 

je hem goed hebt getest!” 
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DE NIEUWSTE  
GADGETS  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

Innovaties die je werk als vakman eenvoudiger 
en leuker maken? Of vette snufjes die je gewoon 

voor thuis wil hebben? We houden ervan! 
Bouwmaat presenteert weer een aantal gadgets 

die je doen watertanden! 

ALLES

BAAS VAN EEN 
BLUETOOTHSPEAKER
Draagbare bluetoothspeakers zijn handig, maar wanneer je bovenop de ladder staat hoor 

je de nodige gitaren en beats nooit zo goed. De Ultimate Ears Wonderboom 2 speaker 

brengt daar verandering in. Deze compacte, ‘ultraportable’, luidruchtige metgezel hang je 

makkelijk met een karabijnhaak aan je broekriem. Door het 360-graden-ontwerp stuurt de 

speaker het geluid in alle richtingen. Hij is stevig, krachtig, superwaterdicht en hij kan ook 

nog eens tegen stof. Gebruik de Outdoor Boost voor een nog harder en beter geluid. Laat 

dat feest tijdens je klus maar beginnen! 

Meer informatie  |  www.ultimateears.com



Eenvoudig een timelapse van jouw klus
Je bent natuurlijk trots op je werk en je wil het dan ook 

op een leuke manier laten zien. Aan je vrienden, andere 

vakmannen of wellicht aan potentiele klanten. De 

Brinno BCC2000 is een speciale bouwprojectcamera 

waarmee je professionele full HD timelapsevideo’s 

maakt. Een IPX5 weerbestendige behuizing zorgt 

ervoor dat je camera goed is beschermd tegen de 

elementen. Zo verpak je jouw werkdag in een minuut en 

kun je jouw werk op een opvallende manier laten zien! 

 

Meer informatie  |  www.brinno.eu

JOUW EIGEN
BBQ-ASSISTENT! 
Natuurlijk, jij bent dé BBQ-koning. Maar ook jij kunt soms wel wat hulp ge-

bruiken. De Weber Connect Smart Grilling Hub is jouw ultieme BBQ-assistent. 

Je plaatst een vleessensor en een omgevingssensor. Vervolgens worden er 

stapsgewijs meldingen naar je smartphone gestuurd. Zo weet je exact wanneer 

je moet draaien en wanneer het tijd is om te serveren. Jij hoeft alleen maar af 

en toe op je telefoon te kijken of alles volgens plan verloopt. King of the grill zijn 

was nog nooit zo makkelijk! 

 

Meer informatie  |  www.weber.com/NL

Een zelfopwarmende lunchbox
Soms heb je behoefte aan een gezonde 

warme maaltijd onderweg of op de klus. De 

Heatbox gaat je helpen. Deze zelfopwarmende 

lunchbox stoomt in 10 minuten een maaltijd 

voor je klaar. Je moet je boontjes van tevoren 

doppen, maar je neemt wel een gezonde 

‘prak’ makkelijk mee. De Heatbox is licht van 

gewicht, handzaam en gegarandeerd lekvrij. 

Na een oplaadbeurt kun je hem drie keer 

gebruiken. Eet smakelijk! 

Meer informatie  |  www.myheatbox.com
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ACCUSCHROEF-
BOORMACHINES 
ONDER DE LOEP
BOUWMAAT VERGELIJKT
MOGELIJKHEDEN EN TECHNIEKEN

Waar let je op?
De accuschroefboormachine geeft je 

veel bewegingsvrijheid. Daarnaast is hij 

lekker breed inzetbaar. Een instelbare 

slipkoppeling, de keuze uit twee mecha-

nische toeren en een koppelregeling om 

de koppel in te stellen zorgen daarvoor.

 

Het lage toerental, stand 1, wordt 

gebruikt om te schroeven en het hoge 

toerental, stand 2, om te boren. In je 

keuze voor je accuschroefboormachine 

kun je onder andere naar de koppelre-

geling kijken. De cijfers van het koppel 

(op de ring achter de boorkop) corres-

ponderen met een aantal Newtonmeter 

(Nm) en bepalen dus de kracht waarmee 

de boor ronddraait. De hoogste stand is 

speciaal voor boren, de andere standen 

om te schroeven waarbij geldt: hoe har-

der het materiaal hoe hoger de gekozen 

koppel. Maar ook het gewicht van de 

machine en de capaciteit van de accu 

zullen bepalen welke machine het beste 

bij jou past.

Koolborstelloze machines
Accuschroefboormachines zijn steeds 

vaker koolborstelloos (de termen 

borstelloos of brushless worden ook 

gebruikt). Traditioneel waren schroef-

boormachines steevast voorzien van mi-

nimaal twee koolborstels. Deze zorgen 

ervoor dat de stroom van het statische 

deel van de machine naar het anker van 

de motor gaat zodat deze gaat draaien. 

Een nadeel van deze oude techniek is 

dat de motor snel warm werd en dat de 

koolborstels slijten en je ze uiteindelijk 

moest vervangen. Een koolborstelloze 

machine heeft deze nadelen niet en is 

daarbij energiezuiniger met een langere 

accuduur per volle accu als gevolg.

Op de volgende pagina’s bespreken we 

achtereenvolgens: 

• DeWALT: de DCD791P2-accuschroef- 

boormachine en de DCD796P2- 

accuklopboormachine

• Festool: de T18+3-accuschroef-

boormachine en de PDC18/4-accu-

klopboormachine

• Makita: de DDF484RTJ-accuschroef-

boormachine en de DHP481RTJ 

accuklopboormachine

• Milwaukee®: de M18 FDD2-502X 

-accuschroefboormachine en de M18 

FPD2-502X-accuklopboormachine

De accuschroefboormachine hoort tot de standaarduitrusting van 
menig vakman. Deze multifunctionele vrienden zijn een vaste waarde 
bij het schroeven en boren in bijvoorbeeld gips, hout, kunststof 
en staal. Als professional ga je natuurlijk altijd voor hoge kwaliteit 
machines. Maar ook daarin is de keuze reuze en uiteraard afhankelijk 
van je werkzaamheden en de daarbij horende persoonlijke voorkeur. 
We zetten de kenmerken en mogelijkheden van 18V-machines van 
vier verschillende fabrikanten voor je op een rij. Omdat je regelmatig 
met steen te maken hebt, nemen we ook machines met een 
klopboorfunctie onder de loep.
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DEWALT SCHROEFBOORMACHINE; DCD791
& KLOPBOORMACHINE; DCD796

DeWALT Schroefboormachine; DCD791
Wat direct opvalt aan de DCD791 is zijn compacte ontwerp. Hierdoor gebruik je deze 

machine makkelijk op plaatsen waar de ruimte beperkt is. De ergonomische handgreep 

is met rubber bekleed en zorgt voor een comfortabele houvast. Met de stalen haak 

kun je de machine eenvoudig aan je riem hangen. Zo heb jij eenvoudig twee handen 

vrij om je klus te controleren. De 5.0 Ah-accu, waarvan er twee worden geleverd bij de 

ALLES

DCD791P2, is één van de lichtste van 

de vier merken in dit overzicht. De ma-

chine heeft een koolborstelloze motor 

met alle voordelen van dien. De motor 

levert een maximaal koppel van 70 Nm 

en het koppel is via vijftien standen op 

de machine instelbaar. De overbren-

ging is volledig van metaal waardoor hij 

extra lang meegaat en via de schake-

laar kun je twee instellingen kiezen: een 

laag en een hoog maximaal toerental. 

De bedieningsschakelaar beveiligt de 

DCD791 en regelt het toerental elek-

tronisch zodat je bij elke toepassing 

eenvoudig de controle behoudt.

De DCD791 werkt op een XR Li-Ion-

accu en er passen accu’s op variërend

van 2.0 Ah tot de 12.0 Ah XR Li-Ion-

accu. De XR Li-Ion-accu is beschermd 

tegen oververhitting, overbelasting 

en diepontlading waardoor je profi-

teert van een lange levensduur. Alle 

XR-accu’s zijn uitwisselbaar zolang 

het voltage van de machine gelijk is. 

DeWALT heeft 200 platforms waar de 

accu’s op passen.

DeWALT Klopboormachine; 
DCD796
De DeWALT DCD796-accuklopboor- 

machine komt in de meeste facetten 

overeen met de hierboven beschreven 

DCD791-schroefboormachine. Hij is 

wel iets langer. Met de extra klopboor-

functie boor je maximaal gaten van 

13 mm in steen, 3 mm minder dan de 

Makita DDF484RTJ. De slagfrequentie 

loopt van 0 tot 34.000 slagen per mi-

nuut. De DCD796 wordt gevoed door 

dezelfde XR Li-Ion-accu die ook op 

de schroefboormachine past. Ook hier 

passen XR FLEXVOLT-accu’s op tot 

een maximale beschikbare 12 Ah ac-

cucapaciteit. De DCD796P2 wordt ook 

met twee 5.0 Ah-XR accu’s geleverd.
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FESTOOL SCHROEFBOORMACHINE; T18+3
& KLOPBOORMACHINE; PDC18/4

Schroefboormachine; T18+3
De Festool T18+3 valt onder andere op 

door de FastFix-aansluiting. Hiermee 

schakel je razendsnel tussen de schroef- 

en boorfunctie. Ook handig zijn de hoek- 

adapter en excenteraanzetstuk waar-

mee je eenvoudiger in kleine ruimtes 

‘om de hoek’ werkt en waarmee elke 

schroef bereikbaar is. De machine is 

bovendien voorzien van het vernuftige 

CENTROTEC-snelwisselsysteem waar-

bij de boor- en bithouder in één houder 

zijn geïntegreerd. Dit maakt de houder 

de helft kleiner en 80% lichter dan een 

standaard boorhouder. Je verliest echter 

geen kracht omdat de zeskant met zes 

kogels wordt gecentreerd voor een opti-

male krachtoverdracht.

De T18+3 heeft een koolborstelloze 

EC-TEC-motor. Deze is voorzien van 

elektronisch motormanagement die de 

temperatuur, spanning en stroomopna-

me van de motor, elektronica en accu 

regelt. De Festool T18+3 levert het laag-

ste maximaal koppel van de merken in 

ons overzicht. Daar staat tegenover dat 

het ingestelde koppel voor schroeven 

elektronisch blijft behouden. Wanneer je 

bijvoorbeeld tussentijds van schroeven 

naar boren omschakelt, hoef je niet op-

nieuw in te stellen.

Samen met de 4.0 Ah Li-HighPower-

accu is de T18+3 de lichtste machine 

die we hier bespreken. De accu is name-

lijk 20% lichter en 50% compacter dan 

de standaard 5,2 Ah-accu. Toch levert 

deze accu dezelfde of zelfs betere pres-

taties. Dit maakt de combinatie accu en 

machine bijvoorbeeld 600 gram lichter 

dan de Milwaukee M18 FDD2-502X .

Klopboormachine; PDC18/4
De Festool PDC18/4 accuklopboor- 

machine heeft veel overeenkomsten met 

de T18+3-schroefboormachine. Ook 

de PDC18/4 heeft de koolborstelloze 

EC-TEC-motor met het elektronische 

motormanagement, het CENTROTEC-

snelwisselsyteem en net als bij alle an-

dere Festool 18V-machines passen ook 

hier de Li-HighPower-accu’s op. De ma-

chine heeft een metalen aandrijving met 

maar liefst vier snelheidsinstellingen. De 

eerste instelling levert een koppel van 

60 Nm waardoor je 10 x 300 schroe-

ven zonder problemen verwerkt. Dankzij 

de 3.800 toeren per minuut kun je zeer 

nauwkeurig boren. De inschakelbare 

klopfunctie levert maximaal 78.000 sla-

gen per minuut. Dit is ruim twee keer zo-

veel als de andere drie klopboormachi-

nes in dit artikel.

Festool biedt bij de aanschaf 

van een machine de unieke 

‘Garantie all-inclusive service’ 

aan. Na de online registratie 

van een nieuwe Festool-

machine (tot 30 dagen na

aanschaf) is deze de eerste 

drie jaar geheel verzekerd. 

Deze service geldt op machi-

nes en accu’s. Zo heb je de 

eerste drie jaar geen kosten 

en ben je 100% verzekerd in 

geval van reparatie en komt 

Festool je ook in geval van 

diefstal tegemoet.

GARANTIE 
ALL-INCLUSIVE 
SERVICE
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MAKITA SCHROEFBOORMACHINE; DDF484RTJ 
& KLOPBOORMACHINE; DHP481RTJ

Schroefboormachine; 
DDF484RTJ
De Makita DDF484RTJ is een compacte 

en lichte all-round machine, wat hem 

ook in de wat moeilijker bereikbare 

plaatsen gebruiksvriendelijk maakt. De 

snelspanboorhouder en dubbele ledver-

lichting zorgen voor extra comfort. Deze 

machine is bovendien lekker robuust. 

Mede dankzij zijn aluminium tandwiel-

huis staat de DDF484RTJ bekend om 

zijn lange levensduur. Hij is voorzien van 

eXtreme Protection Technology (XPT), 

waardoor invloeden van buitenaf worden 

beperkt. Dankzij de speciale koelope-

ningen kunnen stof en water moeilijker 

binnendringen. Daarnaast beschikt de 

schakelaar over slimme afdichtingen en 

is de elektronica voorzien van een laag 

kunsthars. Zo worden de componenten 

maximaal beschermd. 

De DDF484RTJ heeft een maximaal toe-

rental van 2.000 toeren per minuut. Dat 

maakt hem, samen met de DeWALT 

DCD791P2, tot de snelste van de vier 

merken in ons overzicht. Het toerental is 

door de koolborstelloze BL-motor zeer 

constant en de toeren worden elektro-

nisch via de bedieningsschakelaar gere-

geld. De motor levert een maximaal kop-

pel van 54 Nm wat 150% minder is dan 

het krachtigste koppel van de accu- 

schroefboormachines die we bespreken: 

de Milwaukee M18 FDD2-502X.

Er kunnen tot 6.0 Ah LXT Li-Ion-accu’s 

onder het DDF484-platform worden ge-

plaatst. Deze LXT-accu wordt gekoeld 

tijdens het laden, wat zorgt voor een lan-

gere levensduur. Omdat de accu tijdens 

het laden wordt gemonitord, laadt hij bo-

vendien beter op.

Klopboormachine;
DHP481RTJ
De DHP481RTJ-klopboormachine heeft 

grotendeels dezelfde kenmerken als 

de DDF484RTJ, maar heeft een maxi-

maal koppel van 115 Nm en is daarbij 

één van de krachtigste van het kwartet. 

Door de klopboorfunctie is dit model te-

vens geschikt voor het boren in steen. 

Gebruik voor het boren in beton altijd 

een boor- of combihamer. Voor de boor-

functie levert dit model 2.100 toeren per 

minuut. Deze machine heeft een slagfre-

quentie van 31.500 slagen per minuut, 

wat vergelijkbaar is met de maximale 

boorcapaciteit van de Milwaukee M18 

FPD2-502X. Zowel de DDF484RTJ als 

DHP481RTJ zijn duurzaam dankzij zijn 

beveiliging tegen overbelasting en diep- 

ontlading. Ook onder deze machine kun 

je de LXT-accu zetten.



MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL 45

MILWAUKEE® SCHROEFBOORMACHINE; M18 FDD2
& KLOPBOORMACHINE; M18 FPD2

Schroefboormachine;
M18 FDD2
Een van de kenmerken van de 

Milwaukee® M18 FDD2-accuschroef-

boormachine is zijn opvallend hoge kop-

pel. Het maximale koppel is namelijk 

maar liefst 135 Nm, wat het de krach-

tigste van de vier uitgelichte schroef-

boormachines maakt. Je kunt in totaal 

kiezen uit veertien koppelinstellingen. 

Hierdoor boor je met deze machine 

moeiteloos de grootste gaten in hout en 

staal. De M18 FDD2 is voorzien van een 

koolborstelloze POWERSTATE™ mo-

tor. Hierin zijn langere en dikkere kope-

ren windingen verwerkt waardoor de 

motor sterker wordt en efficiënter met 

de energie omgaat. De stevige boor-

kop maakt de M18 FDD2 geschikt voor 

zwaar gebruik en je bits kun je dankzij 

de 13 mm metalen snelspanboorhouder 

snel verwisselen. De twee mechanische 

standen zijn ruim voldoende om snel te 

kunnen boren en bevestigen. De inge-

bouwde verlichting en een volledig sta-

len riemclip maken het comfortabel wer-

ken compleet. Alle Milwaukee® M18™ 

accu’s passen op je M18 FDD2: 2.0 Ah 

tot en met 9.0 Ah. Kies je voor de 9.0 

Ah, houd er dan wel rekening mee dat je 

machine 300 gram zwaarder wordt ten 

opzichte van de 5.0 Ah. Ook passen de 

High Output accu’s onder de machine, 

tot zelfs 12 Ah. Handig als er tijdens de 

werkdag geen werkend stopcontact 

aanwezig is. De REDLITHIUM™-ION-

accu’s van Milwaukee® hebben een zeer 

stevige constructie. Met deze accu’s kun 

je onder zeer extreme omstandigheden 

werken. Kenmerkend voor Milwaukee® 

is de REDLINK™-technologie. Deze be-

veiligingselektronica in zowel de ma-

chine als de accu zorgt ervoor dat de 

machine niet overbelast raakt. Mede 

hierdoor ben je met de M18 FDD2 gega-

randeerd van optimale prestaties en een 

lange levensduur.

Klopboormachine; M18 FPD2
De M18 FPD2-klopboormachine is in fei-

te dezelfde machine als de M18 FDD2, 

maar dan met toegevoegde klopboor-

functie. Het maximale koppel bedraagt 

tevens 135 Nm. Ook onder de klop-

boormachines levert Milwaukee® dus 

de krachtigste variant. Dit maakt deze 

machine tevens geschikt voor zware 

toepassingen. De M18 FPD2 is slechts 

175 mm lang, bijvoorbeeld 30 mm kor-

ter dan de Makita DHP481RTJ, wat hem 

zeer geschikt maakt in kleine ruimtes. 

De slagfrequentie loopt van 0 tot 32.000 

slagen per minuut, ruim voldoende om 

gaten van maximaal 16 mm in steen te 

boren. Ook werk je met hetzelfde accu-

systeem met gelijke voordelen. 
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ACCUBOORMACHINE  VERGELIJKER

ACCUSCHROEFBOORMACHINE ACCUKLOPBOORMACHINE

DEWALT
DCD791P2

FESTOOL
T18+3 HPC

MAKITA 
DDF484RTJ

MILWAUKEE
M18 FDD2-502X

DEWALT
DCD796P2

FESTOOL
PDC18/4

MAKITA
DHP481RTJ

MILWAUKEE
M18 FPD2-502X

SPANNING (V) 18 18 18 18 18 18 18 18

KOOLBORSTELLOZE
MOTOR JA JA JA JA JA JA JA JA

LENGTE (MM) 173 160 172 175 190 180 205 175

CAPACITEIT ACCU (AH) 2 X 5,0 2 X 4,0 HIGH PERFORMANCE 2 X 5,0 2 X 5,0 2 X 5,0 4,0 HIGH PERFORMANCE / 5,2 AH 2 X 5,0 2 X 5,0

GEWICHT, INCLUSIEF
ACCU (KG) 1,7 1,5 1,8 2,1 1.8 1,8 2,7 2.2

BOORHOUDER SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN

VERWISSELBARE
BOORHOUDER NEE JA NEE NEE NEE JA NEE NEE

MAX. BOOR Ø
IN HOUT (MM) 40 43 38 89 40 50 76 89

MAX. BOOR Ø
IN STAAL (MM) 13 13 13 16 13 13 13 16

MAX. BOOR Ø
IN STEEN (MM) - - - - 13 10 16 16

MAX. BOORHOUDER-
CAPACITEIT (MM) 13 13 13 13 13 13 13 13

MAX. KOPPEL (NM) 70 50 54 135 70 60 115 135

INSTELLINGEN KOPPEL
(STAPPEN) 15 25 21 14 15 12 21 14

MAX. SLAGFREQUENTIE
(PER MIN) - - - - 0 - 34.000 0 - 76.000 0 - 31.500 0 - 32.000

SNELHEIDSINSTELLINGEN 2 2 2 2 2 4 2 2

TOERENTAL STAND 1
(OMW/MIN) 0 - 550 0 - 450 0 - 500 0 - 550 0 - 550 1e; 0 - 400/2e; 0 - 850 0 - 550 0 - 550

TOERENTAL STAND 2
(OMW/MIN) 0 - 2.000 0 - 1.500 0 - 2.000 0 - 2.000 0 - 2.000 3e; 0 - 1.850/4e; 0 - 3800 0 - 2.100 0 - 2.000

OVERBELASTING
BEVEILIGING

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU

TYPE ACCU LI-ION LI-ION (HIGH POWER) LI-ION LI-ION LI-ION LI-ION (HIGH POWER) LI-ION LI-ION

GEWICHT ACCU (KG) 0,6 0.6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
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ACCUBOORMACHINE  VERGELIJKER

ACCUSCHROEFBOORMACHINE ACCUKLOPBOORMACHINE

DEWALT
DCD791P2

FESTOOL
T18+3 HPC

MAKITA 
DDF484RTJ

MILWAUKEE
M18 FDD2-502X

DEWALT
DCD796P2

FESTOOL
PDC18/4

MAKITA
DHP481RTJ

MILWAUKEE
M18 FPD2-502X

SPANNING (V) 18 18 18 18 18 18 18 18

KOOLBORSTELLOZE
MOTOR JA JA JA JA JA JA JA JA

LENGTE (MM) 173 160 172 175 190 180 205 175

CAPACITEIT ACCU (AH) 2 X 5,0 2 X 4,0 HIGH PERFORMANCE 2 X 5,0 2 X 5,0 2 X 5,0 4,0 HIGH PERFORMANCE / 5,2 AH 2 X 5,0 2 X 5,0

GEWICHT, INCLUSIEF
ACCU (KG) 1,7 1,5 1,8 2,1 1.8 1,8 2,7 2.2

BOORHOUDER SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN SNELSPAN

VERWISSELBARE
BOORHOUDER NEE JA NEE NEE NEE JA NEE NEE

MAX. BOOR Ø
IN HOUT (MM) 40 43 38 89 40 50 76 89

MAX. BOOR Ø
IN STAAL (MM) 13 13 13 16 13 13 13 16

MAX. BOOR Ø
IN STEEN (MM) - - - - 13 10 16 16

MAX. BOORHOUDER-
CAPACITEIT (MM) 13 13 13 13 13 13 13 13

MAX. KOPPEL (NM) 70 50 54 135 70 60 115 135

INSTELLINGEN KOPPEL
(STAPPEN) 15 25 21 14 15 12 21 14

MAX. SLAGFREQUENTIE
(PER MIN) - - - - 0 - 34.000 0 - 76.000 0 - 31.500 0 - 32.000

SNELHEIDSINSTELLINGEN 2 2 2 2 2 4 2 2

TOERENTAL STAND 1
(OMW/MIN) 0 - 550 0 - 450 0 - 500 0 - 550 0 - 550 1e; 0 - 400/2e; 0 - 850 0 - 550 0 - 550

TOERENTAL STAND 2
(OMW/MIN) 0 - 2.000 0 - 1.500 0 - 2.000 0 - 2.000 0 - 2.000 3e; 0 - 1.850/4e; 0 - 3800 0 - 2.100 0 - 2.000

OVERBELASTING
BEVEILIGING

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU

ELEKTRONICA IN MACHINE 
& ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU ELEKTRONICA IN MACHINE & ACCU

TYPE ACCU LI-ION LI-ION (HIGH POWER) LI-ION LI-ION LI-ION LI-ION (HIGH POWER) LI-ION LI-ION

GEWICHT ACCU (KG) 0,6 0.6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
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BESCHERM METALEN
ONDERGRONDEN
MET DE ROESTWERENDE VERF
EN PRIMERS VAN RUST-OLEUM

Toen de Schotse zeekapitein Robert Fergusson erachter kwam dat zijn schip niet roestte op plaat-
sen waar visolie was gemorst, ging hij aan de slag met de eerste roestwerende verf op visoliebasis. In 
1921 verfijnde hij deze verf in Amerika en daarmee werden het wonderproduct 769® én de Rust-Oleum 
Corporation geboren. We spreken met regio salesmanager Robert de Wolf over dit professionele verf-
merk en lichten een aantal belangrijke Rust-Oleum producten uit.

Van visolie tot multinational
Kapitein Fergusson vond dus de juiste formule voor een me-

taalprimer op visoliebasis zonder onaangename geur die in 

één nacht droogt. Inmiddels bestaat de authentieke 769® nog 

steeds. Robert: “Dit is wel het enige product van Rust-Oleum 

dat daadwerkelijk nog op basis van visolie gemaakt is. De rest 

wordt allemaal gemaakt op basis van synthetische olie. De 769® 

is misschien 1% van onze verkoop, want ondertussen hebben we 

wel zo’n 10.000 producten in het assortiment. Op dit moment 

zijn we met ons merk marktleider in Amerika en ook wereldwijd.”
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Kiezen voor Rust-Oleum
In Europa richt Rust-Oleum zich voorna-

melijk op de professionele vakman met 

een sterke focus op onderhoud en reno-

vatie. Robert: “Wij zijn echt onderschei- 

dend in de bouwindustrie. Wij maken 

alleen specifieke producten die verkocht 

worden in de bouwmaterialenhandel, 

schildervakhandel en industriële vakhan-

del. Daarbij richten we ons op zzp’ers 

zoals schilders, aannemers, elektriciens 

etc. Onze producten zijn echt voor de 

professionele markt. Daarom staan we 

ook voor professionele kwaliteit. Voor 

ieder doel hebben wij een specifieke 

coating ontwikkeld, deze zijn allemaal 

sneldrogend en ze hebben een zeer 

goede dekking. Dankzij het lage oplos- 

middelgehalte en een laag geurniveau 

kan het werk, op bijvoorbeeld een kan-

toor, tijdens het schilderen gewoon 

doorgaan. We hebben veel verschillende 

RAL-kleuren en een aantal standaard 

machinekleuren (bijvoorbeeld Still-

oranje), identificatiekleuren (bijvoorbeeld 

lucht, gas, water etc.) en veiligheidskleu-

ren (bijvoorbeeld, gevaar, let op, etc.). 

Deze hebben allemaal een bepaalde 

functie en zijn heel herkenbaar voor de 

vakman. Bovendien hebben onze pro-

ducten een hele lange levensduur.”

Inspelen op trends
Rust-Oleum speelt graag in op trends 

die zij in de markt zien. Robert noemt 

• Opgericht in 1921 in de VS

• Omzet van meer dan 

1 miljard USD

• 1.000 werknemers

• Hoofdkantoor in Vernon 

Hills, Illinois, VS

• Kantoren en fabrieken in 

10 landen

RUST-OLEUM IN 
HET KORT:

 Naam: 

 Functie:

 Bedrijf: 

Robert de Wolf

Regio salesmanager

Rust-Oleum

er een aantal: “Een belangrijke trend is 

om vooral te kijken naar actuele RAL-

kleuren, daar springen we op in. Zo ko-

men er regelmatig kleuren bij, maar gaan 

er ook weer kleuren uit. Af en toe heb je 

bepaalde trendkleuren die vaak gebruikt 

worden. Nu zijn bijvoorbeeld gele lijnen 

op de grond erg populair door de co-

ronacrisis. Een andere trend die wij zien 

is dat alles heel makkelijk en snel moet 

gebeuren door de vakman. De moder-

ne vakman heeft geen tijd te verliezen. 

Daarvoor hebben wij producten die tijd, 

geld en zorgen besparen. Een zzp’er is 

vaak multi-inzetbaar dus is het ideaal als 

hij met één product verschillende op-

pervlakten kan schilderen. Zo gaat het 

extra snel.”

1-2-3-verfsysteem 
Een manier om perfect werk af te leve-

ren is volgens Robert het 1-2-3-verfsys-

teem. Hij legt uit: “In drie stappen kun 

je eigenlijk je ondergrond prachtig af-

werken. Wat eerst altijd heel erg be-

langrijk is, is het grondig reinigen van je 
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ondergrond. Het schoonmaakmiddel 

moet afgestemd zijn op de verf. 

Afhankelijk van je ondergrond ga je deze 

vervolgens opschuren of misschien wel 

schoonmaken met een staalborstel. De 

tweede stap is het primeren van bijvoor-

beeld roestige plekken. Daarna kun je 

het geheel aflakken en ben je klaar. Als 

je deze drie stappen volgt dan zit je al-

tijd goed!”

AANTAL PRODUCTEN 
OP EEN RIJ
Het assortiment van Rust-Oleum is 

enorm, maar we lichten hier vier produc-

ten uit: twee primers en twee verfsoor-

ten. Robert: “We maken onderscheid 

in ondergronden die kunnen roesten en 

ondergronden die niet kunnen roesten. 

Voor metalen ondergronden hebben we 

de Combiprimer anti-roestprimer en de 

CombiColor Original. Voor metaal en 

andere ondergronden die niet kunnen 

roesten, zoals rvs of aluminium, hebben 

we de Combiprimer hechtprimer en de 

CombiColor Multi-Surface.”

CombiColor Original 
De CombiColor Original is een metaal-

verf met een grondlaag en deklaag in 

één. De verf kun je direct op gereinigd 

metaal schilderen. CombiColor is lood- 

en chromaatvrij, bevat roestwerende 

pigmenten voor extra bescherming, 

blijft langdurig flexibel, heeft een betere 

dekkracht en droogt snel. Hij is beschik-

baar in diverse RAL-kleuren en op aan-

vraag kunnen de CombiColor-coatings 

in meer dan 25.000 RAL-, AFNOR-, 

NCS-, BS381C- en BS4800-kleuren ge-

leverd worden. Er zijn vier afwerkingen 

beschikbaar: hoogglans, mat, satin en 

hamerslag. 

• Primer en deklaag in één

• Direct op roest en blank metaal

• 10,5 m² per liter!

• Geen zakkers, geen kwaststrepen

• Verdunbaar met terpentine

• Te gebruiken vanaf 5°C

CombiPrimer anti-roestprimer
In extreme gevallen hebben metalen 

ondergronden ook een voorbehande-

ling met een anti-roestprimer nodig. 

Bijvoorbeeld wanneer een ondergrond 

zwaar geroest is of als je weet dat er 

veel belasting op gaat komen. Zo be-

scherm je de ondergrond dubbel. De 

anti-roestprimer bevat roestwerende 

pigmenten en de sneldrogende grondla-

gen zijn gebaseerd op een aromaatvrije 

kortolie alkydhars.

• Overschilderbaar na twee uur

• Lood- en chromaatvrij

• Grijs voor lichtgekleurde deklagen

• Roodbruin voor donkere deklagen

CombiColor Multi-Surface
Ook de CombiColor Multi-Surface is 

een grondlaag en deklaag in één, geba-

seerd op een gemodificeerde alkydhars. 

De coating heeft een goede hechting 

op verschillende ondergronden, bij-

voorbeeld: hout, metaal, tegels, gegal-

vaniseerd staal, metselwerk, glas, pvc 

en beton. Daarnaast is de verf lood- en 

chromaatvrij. 

• Direct op het oppervlak

• Primer en aflak in één

• Sneldrogend

• Voor binnen en buiten

CombiPrimer hechtprimer
Zodra je de CombiColor Multi-Surface 

wilt aanbrengen op bijvoorbeeld non-fer-

rometalen moet je deze eerst voorbe-

handelen met de Combiprimer hechtpri-

mer. De hechtgrondlaag is gebaseerd op 

een oplosmiddelhoudende acrylaathars 

en maakt zelfs het gladste oppervlak 

beschilderbaar. Zoals de naam al doet 

vermoeden zorgt deze hechtprimer voor 

extra hechting.

• Gemakkelijk aan te brengen

• Transparant blauw uiterlijk

• Al na 30 minuten overschilderbaar

• Groot rendement: 35 m²/l 

CombiColor Original 

CombiPrimer anti-roestprimer

CombiColor Multi-Surface

CombiPrimer hechtprimer



SLIMME ARTIKELEN 
Wij begrijpen als geen ander dat sommige kleine handigheidjes een enorme 
positieve invloed kunnen hebben op jouw dagelijkse werkzaamheden. Daarom 
hebben we ook dit keer een mooie selectie ‘slimme artikelen’ verzameld. Zo
kun jij nog sneller, effectiever en leuker aan de slag.
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Revolutionair bevestigingssysteem 
Onderweg naar je klus wil je natuurlijk wel dat je ladders veilig op het dak van de bus

blijven liggen. Daarvoor is de SafeClamp® van Rhino superhandig. Voor dit bevestigings-

systeem is gebruik gemaakt van composietliggers en een roestvrijstalen ankerhaak. 

Bovendien werkt dit systeem vijf keer sneller dan traditionele ladderklemmen door de 

innovatieve one-touch-vergrendeling. Wat ook handig is? De SafeClamp® wordt geleverd 

met sloten. Zo blijft die ladder wel liggen! 

Tijdsbesparing door handige lasklemmen
Met de verbindingsklemmen van de serie 221 van Wago maak je eenvoudige, snelle en 

veilige installaties van massieve, fijnaderige en meeraderige geleiders. Je kunt geleiders 

van 0,14 tot 6 mm2 aansluiten. De handige klemmen realiseren dus ook een veilige instal-

latie voor lange kabels met grotere geleiderdoorsneden. In drie stappen heb je het al voor 

elkaar: doe de hendel open, voer de geleider in en doe de hendel weer dicht. Klaar! 
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Weersbestendige reparatiepasta 
Moet je voegen in gevelmetselwerk, lekdorpels of neggekanten langs kozijnen repare-

ren? Dit doe je heel gemakkelijk met de S340 buitenvoegreparatiepasta van Polyfilla. 

Het is een kant-en-klaar-product op basis van polymeerdispersie. Je kunt het zowel 

binnen als buiten gebruiken, want de pasta is weersbestendig en heeft een uitsteken-

de hechting. Er is keuze uit drie verschillende kleuren; zilvergrijs, grijs en donkergrijs. 

Je brengt de pasta aan met behulp van een kitpistool en daarna strijk je het na met een 

kwastje. Na 30 minuten is het goedje al stofdroog en na 24 tot 48 uur volledig droog en 

kun je het mooie eindresultaat bewonderen.

Nóg strakkere muren en kozijnen
Soms heb je last van kratervorming of zogenaamde visogen in je verffilm. Dat is natuur-

lijk heel vervelend, want zo kun je de muur of het kozijn nooit helemaal strak afwerken. 

Een oplossing kan zijn om een paar druppels Avis Anti-Siliconen vloeistof toe te voegen 

aan je lak of vernis. Deze vloeistof is speciaal ontwikkeld voor ondergronden waarop

siliconen gebruikt zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van siliconenkitten. Zo voorkom

je oneffenheden in je werk en lever je het gewenste resultaat op aan je klant. 

Nauwkeurig werken met DeWALT kruislijnlaser
De DW088K kruislijnlaser van DeWALT wordt geleverd met een lichtgewicht 

statief. Zo ben je nog nauwkeuriger bij je uitlijnwerkzaamheden. De zelfnivelle-

rende kruislijnlaser heeft een nauwkeurigheid van +/- 0.3 mm per meter en ook 

een zelfnivelleringsbereik van +/- 4° met automatische afwijkingsaanduiding. 

Zo vindt hij de waterpaslijn in een paar seconden. Je gebruikt dit apparaat 

makkelijk en snel met dank aan de twee bedieningsknoppen. Ook is plaatsing 

op metalen oppervlakken geen punt door de ingebouwde magnetische draai-

beugel. 

Gereedschap veilig in de bus
Je hebt het allemaal wel eens gehoord;

vakmannen waarvan hun gereed-

schappen uit de bus worden gestolen. 

Supervervelend. Met de Bull Lock 2.0 

van Matador kun je dat voorkomen. Deze 

handige beveiliging plaats je op de trek-

haak van je bus. Op deze manier kunnen 

de deuren niet meer opengemaakt wor-

den, liggen jouw gereedschappen veilig 

in de bus en kun je met een gerust hart 

aan het werk gaan. 



HARD ALS DIAMANT
 DE MEEST VEELZIJDIGE GIPSKARTONPLAAT

KNAUF DIAMOND BOARD
• Stootvast en sterker dan ooit
• Eenvoudig te verwerken
• Zeer hoge geluidsisolatie
• Hoge brandwerendheid door extra glasvezels
• H2-classificatie, geschikt voor natte ruimtes
•  Verkrijgbaar in: 600 x 2600 x 12,5 mm  

en 1000 x 1500 x 10 mm / 12,5 mm

Kijk voor meer informatie op knauf.nl
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DE STRIJD TEGEN
OVERVERHITTING
EEN OPTIMAAL BINNENKLIMAAT MET DE
BUITENZONWERINGEN EN ROLLUIKEN VAN VELUX

Veel mensen herkennen de struggle wel: zomer op de zolder. Vaak wordt de zolder een van de warmste 
ruimten in huis, waardoor slapen of werken op deze plek niet aangenaam is. Dat is onhandig, vooral nu 
nog steeds veel van je klanten thuiswerken. Maar door de stijgende buitentemperaturen hebben niet al-
leen zolders deze reputatie. Gehele woningen warmen tegenwoordig te veel op. Maar liefst 87% van de 
Europeanen ervaart minimaal één keer per jaar oververhitting in huis*. In dit artikel lees je hoe je dit kunt 
voorkomen en hoe VELUX zonweringen daar een grote rol in kunnen spelen.
* Bron: Healthy Homes Barometer, in opdracht van de VELUX Groep
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Mediterraan Nederland
Oververhitting is niet alleen onaange-

naam in huis. Hoge temperaturen kun-

nen ook nog eens leiden tot hittestress, 

verminderde productiviteit en overver-

moeidheid. Vanuit wet- en regelgeving 

wordt daarom binnenkort een grens-

waarde ingesteld voor de kans op tem-

peratuuroverschrijding: de zogenaamde 

TOjuli-waarde. In Nederland zijn we ge-

wend om bij mooi weer de ramen open 

te doen, maar dat is niet altijd de oplos-

sing. We zullen ons steeds meer moeten 

gedragen alsof we in het mediterrane 

gebied wonen. Als vakman kun je daar 

een belangrijke bijdrage aan leveren 

door de juiste producten te adviseren.

Altijd een prettige
temperatuur in huis
Tegenwoordig hebben steeds meer 

mensen een goed geïsoleerde woning. 

Dat is in de winter erg prettig, omdat de 

kou buiten blijft en de warmte binnen. 

In de zomer is dit helaas ook zo, waar-

door een oververhitte kamer minder snel 

afkoelt. Vooral bij nieuwbouwwoningen 

is het lastig om zonder bijvoorbeeld air-

conditioning het huis koel te houden. 

Om de warmte buiten te houden is het 

allereerst belangrijk om zoninstraling te 

voorkomen. Dit kan met behulp van bui-

tenzonweringen of rolluiken. Deze kun-

nen de opwarming van een woning bijna 

volledig voorkomen, omdat de warmte 

van de zon wordt tegengehouden voor-

dat deze door het glas heen komt.

Buitenzonweringen
of rolluiken?
We noemden het al; je hebt de keuze 

tussen buitenzonweringen of rolluiken. 

Maar wanneer kies je nu precies voor 

welke optie? Wil je klant de warmte bui-

ten houden, maar wel het daglicht en 

het uitzicht behouden? Dan zijn VELUX 

buitenzonweringen een goede oplossing. 

Vooral in ruimten waar daglicht essen-

tieel is. Bijvoorbeeld een zolderkamer 

waar iemand thuiswerkt. Bovendien is 

het gebruik van kunstverlichting dan 

overbodig, waardoor je klant ook nog 

eens energie bespaart! Wil je liever 

het daglicht buiten houden? Er zijn nu 

ook verduisterende buitenzonweringen 

beschikbaar.

Wordt de betreffende kamer gebruikt 

als slaapkamer? Dan wil je natuurlijk 

ook het daglicht zoveel mogelijk buiten 

houden. Daarvoor zijn de rolluiken van 

VELUX een betere keuze. Deze houden 

niet alleen de warmte buiten, maar ze 

beschermen daarnaast tegen lawaai 

en verduisteren de kamer volledig, ook 

overdag. En om alvast vooruit te blikken 

naar de winter: ’s winters helpen rolluiken 

energie besparen dankzij de isolerende 

werking. Een win-winsituatie dus.

Automatisch ventileren
met VELUX ACTIVE
Een makkelijke manier om een woning 

af te laten koelen is natuurlijk door ra-

men tegen elkaar open te zetten. Door 
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thermische trek wordt de hele woning 

vervolgens gekoeld. Een dakraam in het 

hellend dak en een kiepraam lager in 

de gevel tegen elkaar openzetten, zorgt 

ervoor dat de warme lucht in huis ’s 

nachts wordt afgevoerd en de binnen-

temperatuur ’s ochtends weer aange-

naam is. Dit werkt alleen wanneer de 

temperatuur buiten lager ligt dan binnen. 

Een andere manier om een woning te 

koelen is door slimme systemen te 

gebruiken. Zo koel je de woning actief. 

Een voorbeeld van zo’n systeem is het 

VELUX ACTIVE binnenklimaatsysteem. 

Met dit systeem bedien je de dakramen 

en zonweringen in huis. De bediening 

gaat eenvoudig via de smartphone en 

door spraakbesturing. Maar de sensoren 

kunnen de producten ook automatisch 

activeren op basis van de temperatuur in 

huis en/of de weersvoorspelling. Zijn er 

hoge temperaturen voorspeld? Dan slui-

ten de dakramen of lichtkoepels en zon-

weringen overdag om te voorkomen dat 

de kamer opwarmt. ’s Avonds gaat de 

zonwering weer omhoog en verschillen-

de ramen worden beneden en op zolder 

tegen elkaar opengezet. Op deze manier 

kan je klant automatisch ventileren zon-

der het gebruik van een airco en dat 

bespaart weer energiekosten. Zo kunnen 

de bewoners bij aangename temperatu-

ren van de zomer genieten én profiteren 

van een gezond binnenklimaat! 
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IK WERK BIJ 
BOUWMAAT

VERKOOPADVISEUR 
BUITENDIENST 
Michelle heeft enorm veel kennis in huis 

en staat als vrouw daarom ook zeker 

‘haar mannetje’ in deze mannenwereld. 

Enthousiast vertelt ze: “Mijn vriend is 

zzp’er in de bouw. Daar leer ik heel veel 

van, maar Bouwmaat heeft ook leer-

zame trainingen. Daarnaast komen

leveranciers regelmatig langs met hun 

nieuwste producten.” Michelle is in haar 

functie ook vaak op pad. “Ik zoek nieu-

we klanten voor de vestiging en bezoek 

regelmatig klanten op hun klus. Dan 

leg ik uit wat de meerwaarde is van 

Bouwmaat, kijken we samen wat wij 

kunnen betekenen voor de klant en hoe 

we een goede samenwerking kunnen 

creëren. Ik doe het gewoon goed in een 

mannenwereld. Huizen is een dorp dus 

veel mensen kennen mij en weten dat ik 

de kennis in huis heb.”

Succesmomenten 
Vijf jaar geleden is Michelle begonnen 

als caissière in de vestiging. “Ik ben erg 

nieuwsgierig en leergierig. Daarom ben 

ik uiteindelijk gegroeid naar de func-

tie verkoopadviseur buitendienst. Daar 

werk ik nu alweer zo’n twee jaar.” Het 

allerleukste aan haar werk vindt ze het 

blij maken van klanten. “Ik vind het echt 

leuk als een project succesvol loopt, 

ongeacht de grootte van het project. 

Als ik zie dat een vakman tevreden is; 

die succesmomenten doe ik het voor! 

Bovendien kun je bij Bouwmaat ontzet-

tend veel leren en er is heel veel ruimte 

voor jezelf. Het leerproces en de diversi-

teit vind ik gewoon superleuk.”

Heel klantgericht 
’s Ochtends kan het in de vestiging al 

aardig druk worden. Daar heeft Michelle 

geen problemen mee. “Soms als ik bin-

nenkom, dan staat er al een rij bij de 

kassa of servicebalie. Ik ben heel klant-

gericht dus dan ga ik er meteen op af. 

Ik vind het ook lekker om een volle dag 

te hebben.” Bouwmaat staat natuurlijk 

bekend om de goede service. Michelle 

geeft een voorbeeld: “Ik kom net van 

een klant die zijn materiaal eerder nodig 

had dan dat de transporteur zou komen. 

Ik weet dat het de vakman een dag zou 

kosten en daarom ben ik het zelf gaan 

brengen. We zorgen dat er altijd een op-

lossing is. Binnen ons team kunnen we 

allemaal op elkaar leunen. We hebben 

een hechte groep en door de afgelopen 

coronaperiode is dit alleen maar sterker 

geworden. We komen daar als team heel 

goed uit!” 

Bij Bouwmaat staan we 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, en daarbuiten, die daar elke dag weer voor zorgen. In dit artikel maak je 
kennis met twee van onze mensen. We reizen af naar Huizen om te spreken met verkoopadviseur bui-
tendienst Michelle Pourchez. Daarna stoppen we in Gouda bij manager logistiek en service Noelle Lam. 
Hoe ziet hun dag eruit en wat doen zij om hun klanten met een grote glimlach naar buiten te laten gaan? 

 Naam: 

 Functie: 

Michelle Pourchez (37)

Verkoopadviseur buitendienst 



MANAGER LOGISTIEK 
EN SERVICE
Met een man en twee zoons in de bouw 

kon het bijna niet anders dan dat Noëlle 

zelf ook in de sector terechtkwam. “Ik 

was al bekend bij Bouwmaat als klant, 

omdat ik het administratieve gedeelte 

voor het montagebedrijf van mijn man 

deed. Als klant voelde ik me altijd wel-

kom en er werd goed meegedacht. Toen 

ik de vacature voor verkoopadviseur 

binnendienst zag staan op de website 

twijfelde ik geen moment.” Inmiddels is 

Noelle ruim anderhalf jaar werkzaam als 

manager logistiek en service. “De switch 

naar ‘MLS’ is een hoogtepunt uit mijn 

carrière. Ik vind leidinggeven leuk en ik 

kan me in deze functie blijven ontwikke-

len. Daarnaast vind ik het fantastisch om 

een bijdrage te leveren aan de ontwikke-

ling van medewerkers en dat ze allemaal 

plezier in hun werk blijven houden.”

Geen dag hetzelfde 
Noelle is 40 uur per week in de vestiging 

in Gouda aanwezig, maar toch is geen 

dag hetzelfde. Met een grote glimlach 

vertelt ze: “Het allerleukste vind ik de va-

riatie en werkzaamheden. Het accent ligt 

de eerste twee uur op klanten helpen en 

hen zo snel mogelijk met de juiste spul-

len naar de klus laten gaan. De uitda-

ging is om het allemaal perfect in orde te 

hebben voor de klant.” En die gedachte 

staat centraal binnen het team. “We 

hebben hier een topteam. Iedereen heeft 

zijn eigen taken, maar het is belangrijk

om elkaars werk over te kunnen en 

willen nemen. Vooral nu het zo druk is 

tijdens de coronaperiode. Ondanks de 

afstand willen we toch klanten bedienen 

en daar zijn we goed in geslaagd!”

Veranderingen in de vestiging 
Op het moment dat Noelle binnenkwam 

in Gouda ging de hele vestiging op de 

schop. “Ik kwam midden in de verbou-

wing terecht. De heropening in oktober 

2017 was echt een groot feest!” Niet al-

leen deze ombouw is een grote verande-

ring. “We zijn nu bezig met het vergroten 

van onze kennis zodat we excellent kun-

nen presteren. Iedereen krijgt zijn eigen 

specialisme en wordt daarvoor opgeleid. 

Zelf specialiseer ik mij in de keukens.” 

Met dat in gedachten wil Noelle tot slot 

graag een aantal handige services be-

nadrukken. “Denk eens aan ons maat-

werkassortiment, zoals keukens, veran-

da’s op maat en combinatievloeren. We 

denken graag mee met de klant en ik 

ben dan ook trots op de formule van 

Bouwmaat.” 
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BESTE WERK-
GEVERS VAN 
NEDERLAND

Door Effectory en Intermediair 
is Bouwmaat uitgeroepen tot 
één van de beste werkgevers 
van Nederland. Wij zijn er trots 
op om het keurmerk ‘’Beste 
werkgever’’ te mogen dragen. 
Wil jij ook werken bij één van 
de beste werkgevers van 
Nederland?

Kijk dan voor vacatures op
www.werkenbijbouwmaat.nl

 Naam: 

 Functie: 

Noelle Lam (49)

Manager logistiek en service
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https://youtu.be/yAdWAgtM220

Scan de QR-code en ervaar
de SawStop-technologie in actie

Gereedschap voor het beste resultaat

Met de nieuwe tafelcirkelzaag TKS 80 met SawStop-technologie 
voor nog meer veiligheid tijdens het zagen. Bij contact met de 
huid stopt het zaagblad meteen en verdwijnt het in het werkvlak. 
Zagen was nog nooit zo veilig.

Meer informatie op www.festool.nl/sawstop

Uw vingers –   
onbetaalbaar!
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