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KORTINGSBON
GELDIG VOOR 1 PERSOON

-€5

Enkel geldig voor aankoop van een toegangsticket van
€ 12,50 aan de kassa.
Neem deze bon mee naar de kassa en geniet van € 5 korting. Geldig voor een persoon van
zaterdag 24 t.e.m. zondag 4 maart 2018. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en acties.

Algemeen

per thema. Zo kan je goed voorbereid en gericht op jouw project
op de juiste exposanten afstappen. Deze checklists kan je vinden
in de bezoekersgids die als bijlage bij het magazine zit.
Het laatste thema “Zorgeloos wonen” breidt verder op de twee
voorgaande, want dankzij de huidige concepten en technieken
kunnen we zonder zorgen aangenaam vertoeven in onze woning,
of we er nu enkel wonen of ook werken, of we er nu ons hele
leven willen blijven wonen of niet... Op Batibouw vind je meer
en meer oplossingen die je het leven zo zorgeloos mogelijk
proberen te maken.

IN DE KIJKER
De vele producten, technieken en diensten kan je uiteraard
ontdekken bij de talrijke exposanten, die verdeeld zijn over de
voltallige Heizelpaleizen. Elk paleis heeft traditiegetrouw zijn
eigen thema, al krijgen de badkamer- en keukenfabrikanten dit
jaar iets meer plaats. Naast de respectievelijke Paleizen 7 en 11,
kan je een deel van de standen ook terugvinden in de Paleizen
6 en 11. In de beurscatalogus en de handige bezoekersgids die
als bijlage bij dit magazine zitten, vind je het beursplan terug
en een overzicht van de exposanten. Voor hen is Batibouw een
enorme etalage, waar ze maar al te graag hun nieuwigheden
en innovaties voorstellen. In het vorige nummer namen we er
al een tiental onder de loep. Op de volgende bladzijden blinkt
alles wat nieuw is. We rangschikten ze gemakshalve paleis per
paleis. En eerlijk, er zijn er een aantal die doen dromen... /
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Nieuwigheden

Tekst Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens

BEWOOD

LIME ALTERNATIVE
SUPPLIER

www.bewood.be

LPW POOLS
www.lpw.be

www.lime-spirit.com
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Veelzijdig outdoorprofiel

Terraslook voor je gevel

Strandgevoel bij je thuis

Solis is Bewoods nieuwste Premium aluminium- en houtcomposietprofiel. Het
bestaat uit een aluminium kern die ingebed zit in composiethout en combineert
zo de natuurlijke houtlook-and-feel met
de intrinsieke eigenschappen van aluminium (dat licht en stijf is, en beperkt uitzet). Solis leent zich dus uitstekend voor
opengewerkte gevelbekledingen, relingen, optische schermen, zonwering… De
profielen zijn duurzaam en bestaan tot
90 procent uit gerecycleerde materialen: houtvezels van ceders en dennen,
en polypropyleen als hars. Verder zijn ze
onderhoudsvriendelijk en kleurstabiel.
Bewood produceert zijn gevel- en terrasprofielen in België. Hun Premium-producten zijn bedoeld voor professionals
uit de bouwsector.

Je terras en je gevel aankleden in eenzelfde look? Het kan dankzij de nieuwe
gevelbekleding van Lime Alternative
Supplier. Lime Composite cladding sluit
qua look aan bij het bestaande assortiment terrasplanken (Lime Composite
decking), en bestaat uit een composiet
van hout en gerecycleerd polyethyleen
van hoge densiteit. Eén bekledingselement lijkt uit vier planken te bestaan.
Daardoor verloopt de plaatsing eens zo
snel. Ook de breedte en het clipssysteem
dragen hun steentje bij op het vlak van
efficiëntie. Aluminium profielen garanderen een mooie afwerking aan de hoeken
of uiteindes, en onttrekken de uitzetvoegen aan het zicht.

Na een brand in de productie vond
zwembadspecialist LPW Pools zichzelf
opnieuw uit. Het resultaat: een vernieuwd gamma en twee nieuwe modellen. Alle monoblokzwembaden van LPW
Pools bestaan voortaan uit 100 procent
vinylester. Dat materiaal voorkomt dat
er water infiltreert tussen de materiaallagen van de kuip.
De twee nieuwe modellen, XL+ (foto) en
Zenn, vallen op door het exclusieve design rond de trap. XL+ is het grootste
zwembad van LPW Pools, 12 m lang en
4,6 m breed. De eerste trede van de trap
vormt een groot “onderwaterstrand”
van 2 m breed. Zenn is 9 m lang en 4 m
breed, met een designtrap en een onderwaterstrand van 1 m breed. Beide zwembaden zijn, net als de meeste modellen
van LPW Pools, uitgerust met een automatisch en isolerend rolluik van Covrex.

Richtprijs: ‘Solis 54’, 50 x 40 mm,
16,50 euro/m, excl. btw

Richtprijs: 11,20 euro/m (20/245/2900 mm),
excl. btw

Richtprijs: XL+, volledig zwemklaar vanaf
61.458 euro; Zenn, volledig zwemklaar
vanaf 49.946 euro. Prijzen incl. btw

|

Ik ga Bouwen & Renoveren maart 2018 149

