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Automatisering in de schrijnwerkerij

Houtschakelbouw

Houten wagen

Hoe kijken de machineverdelers naar de
automatisering in het machinepark van
de schrijnwerker? Wij legden ons oor te
luister bij enkele spelers op de markt.

Houtbouwpionier Wolfgang Verraes
ontwikkelde een houtbouw-systeem
waarmee de natuurlijke werking van
het hout geminimaliseerd wordt.
Confederatie Bouw-lid Bert Bouw ging
ermee aan de slag.

Wat doet een schrijnwerker in zijn
vrije tijd? "Welke vrije tijd?", zal iedere
vakman repliceren. Toch slaagde ons lid
Luc Vercammen erin om een geweldig
hobbyproject af te ronden.

05

Voorwoord

34

Lid in de kijker

		

Door Willy Simoens

		

Luc Vercammen maakte een houten wagen (die rijdt!)

06

Prikbord

36

Veiligheid

		

Kent u de nieuwe veiligheidssymbolen?

Haco

38

Verenigingsnieuws

Vens & Thiers

		

Laureaten Vlaamse Houtproef gehuldigd tijdens

		
Automatisering in de schrijnwerkerij

10
12
14
16
18
20
22
24
26

Lismont

prijsuitreiking

Philips Constant
Tryma

Agenda

DB&S

42
43
44

Grote Prijs van de Afwerking

46

Machinefiche

		

DB&S: cnc-houtbewerkingsmachine Format-4 H500

houtonderwijs

48

Splinterinfo

30

Project in de kijker

50

Diversen/te koop

		

Houtschakelbouw elimineert achilles van

VG machines
SMI

Dag van de Afwerking
Glasstec

Noblesse

28

Onderwijs

		

Ivan Demeyer over de hervorming van het

houtbouw
AUGUSTUS 2016 ■

De Vlaamse Schrijnwerker

3

4

De Vlaamse Schrijnwerker

■ AUGUSTUS 2016

Voorwoord

Excursie
Beste lezer,

Wat zou ik graag de leerlingen van het Vlaamse houtonderwijs meenemen op een tochtje doorheen
dit magazine. Van een schrijnwerker die in zijn vrije tijd een houten wagen maakt tot de nieuwste
machinetechnologieën in het schrijnwerkberoep. Of kijk eens naar de nieuwe ontwikkelingen binnen de

Willy Simoens

houtbouw, waarmee de schrijnwerker steeds meer een echte huizenbouwer wordt.

Deze denkbeeldige excursie toont de grote diversiteit en uitdagingen van ons beroep. Zelfs als ervaren
schrijnwerker trek ik nog steeds mijn ogen open bij dit soort ontwikkelingen. De evoluties zijn
adembenemend en volgen elkaar in sneltempo op. We moeten onze leerlingen daar in het onderwijs goed
en wel doordacht op voorbereiden.

De nieuwe onderwijshervormingen dwingen ons als beroepsfederatie om daar mee over na te denken.
Want er zijn hier en daar toch enkele knelpunten die wij als professionals willen aankaarten. Wij staan
namelijk met onze twee voeten in de schrijnwerk-realiteit. Wij weten wat er in het veld gebeurt. Dat is de

"De hervormingen
voor het houtonderwijs
tonen knelpunten. Wij
zoeken oplossingen!"

grote sterkte van een partner als de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers.

Maar ook iedere schrijnwerker afzonderlijk moet zich een ambassadeur voor zijn beroep wanen. De
schrijnwerker van de houten auto vertelde bijvoorbeeld dat hij de klas van zijn zoon had uitgenodigd
voor een kleine knutselsessie met hout in zijn schrijnwerkerij. Het is met dat soort liefde voor het beroep
dat de vonken kunnen overslaan op de kinderen.

Terwijl wij dus mee de onderwijshervormingen proberen te sturen, kan u zorgeloos uw passie delen met
hopelijk een volgende generatie schrijnwerkers. Misschien wel met een excursie in uw atelier?

Willy Simoens
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Prikbord

GO! KTA Dendermonde en HoGent vallen uurrecord met houten fiets aan
GO! KTA Dendermonde (opleiding hout) en HoGent (opleiding
houttechnologie) ontwikkelden samen een hoogtechnologische houten fiets. Met deze fiets zal er op 29 september 2016
in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx (Blaarmeersen
Gent) een aanval op het uurrecord en het snelheidsrecord worden ondernomen. De houten fiets kwam tot stand dankzij een
uniek samenwerkingsverband tussen GO! Kta Dendermonde
(secundaire school van het GO! onderwijs) en HoGent (hogeschool). De fiets is een knap staaltje van innovatie doordat deze
volledig in hout werd gefabriceerd. Dit betekent dat er voor de
productie van zowel fietskader, stuur, pedalen, wielen en ketting met verschillende soorten hout werd gewerkt. n

Open Wervendag toont innovatieve bouwsector
aan 78.000 bezoekers
Op zondag 22 mei gingen de hekken van heel wat spraakmakende bouwwerven open voor de 10de editie van Open Wervendag, een initiatief van werkgeversorganisatie Confederatie
Bouw. Onder het motto ‘Ook zot van de Bouw?’ bezochten
ruim 78.000 bezoekers meer dan 200 werven.
De bouwbedrijven toonden met terechte trots hun vakmanschap en innovatieve aanpak. “We zijn bijzonder trots op onze
bedrijven en op de vele mooie, uitdagende projecten die het

grote publiek konden bezoeken”, zegt Robert de Mûelenaere,
gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
Dat de bouw zeer divers is, toonden enkele spectaculaire en
niet-alledaagse werven: restauratie van verschillende erfgoedprojecten, een exclusieve inkijk in baggerschepen, ingenieuze spoorinfrastructuurwerken energiezuinige sport- en
cultuurcomplexen, stadsvernieuwingsprojecten en nog veel
meer. Overloop alle deelnemende werven van dit jaar op:
www.openwervendag.be

Inschrijvingen voor ‘Laureaat van de Arbeid’ verlengd
De procedure om kandidaten in te schrijven voor de titel van
‘Laureaat van de Arbeid’ is verlengd tot 30 september 2016. Samen met het KIEA willen de Confederatie en de werknemersorganisaties iedereen huldigen die zich blijft inzetten voor zijn/
haar beroep. De ruggengraat van onze sector zijn namelijk de
mensen die er werken. Daarom kan je jezelf of een collega kandidaat stellen voor de titel van ‘Laureaat van de Arbeid’. Die
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titel is een meerwaarde waarop jouw bedrijf echt trots mag
zijn. Het wordt immers bekrachtigd bij Koninklijk Besluit en de
eretekens worden op een groot evenement overhandigd. Het is
een schouderklopje dat nog lang blijft nazinderen! Verdienen jij
of je collega’s een ereteken?
Voor meer info kan je terecht bij het Koninklijk Instituut:
info@iret-kiea.be of www.iret-kiea.be

Voegproducten van Gyproc:

voor een perfect
eindresultaat zonder
zichtbare voeglijnen!

Ontdek de
Perfect Finish app!

Vaak ziet men na de schilderwerken nog steeds de voeglijnen, zeker bij scheerlicht. Meer en meer vraagt men
daarom afwerkingsgraden F2b of F3*. Gyproc biedt een volledig assortiment voegproducten dat garant staat voor
een minimale krimp en maximaal verwerkingsgemak. Hierdoor kan u een perfecte afwerking afleveren, keer op keer!
*Afwerkingsgraden vastgelegd door WTCB.

Wenst u tevreden klanten, kies dan voor Gyproc.

www.gyproc.be
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Droomt u ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?
BouwRadar kan u daarbij helpen. U krijgt een kosteloze doorlichting aangeboden waardoor u een beter zicht krijgt op de
knelpunten in uw bedrijf. Experts begeleiden u een halve dag
individueel waarbij experts een aanzet geven om die knelpunten aan te pakken.
Het ondernemen gaat vandaag steeds sneller. Tijdig reageren
op veranderingen in de markt is een hele uitdaging. BouwRadar
speelt hierop in. Nadat de bedrijven hun interne balans hebben
aangeleverd en een aantal vragen rond strategie, personeel, rapportering, financiën en juridische zaken hebben beantwoord,
beschikken de Confederatie Bouw én Deloitte Fiduciaire over een
stevige basis om deze thema’s met de zaakvoerders te bespreken. Na een eerste gesprek verkrijgt Bouwradar een duidelijke
kijk op de werking van het bedrijf en kan worden overgegaan tot
het formuleren van aanbevelingen.

Handig actieplan
In een tweede gesprek komen de experts tot een actieplan. Daarbij wordt naar antwoorden gezocht in verband met de competenties die het bedrijf zelf in huis heeft, de mogelijke partners die
zouden kunnen worden ingeschakeld, de wijze waarop bepaalde
acties gefinancierd zouden worden en de tijd dat het bedrijf nodig heeft voor uitvoering van de acties.
Daarna kan de ondernemer beroep doen op een halve dag ondersteuning om de implementatie van het actieplan te initiëren.
Hierbij krijgt hij een aanzet tot oplossing van één van de knelpunten in zijn bedrijf. Na zes weken volgt een korte evaluatie om de
impact van dit project op het bedrijf te bekijken. Wij vragen één
dag tijd om de doorlichting én begeleiding uit te voeren.

Praktische informatie
en inschrijving
Wat?
BouwRadar is kosteloos en zonder enige verplichting na
afloop van het project.
Voor wie?
Uw bedrijf is een vennootschap mét personeel in dienst
en is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Inschrijven?
Wens je deel te nemen of wil je nog meer info? Stuur
dan een mail (mét uw ondernemingsnummer, en aantal
personeelsleden in dienst) naar projectcoördinator
freija.jongbloet@vcb.be. U kan Freija ook bereiken op
0473 904 320. www.bouwradar-vcb.be

Het kijken in de spiegel doet nadenken en actie ondernemen.
Het komt erop aan de acties zo uit te voeren dat het bedrijf er
beter van wordt. Kennis inhuren is belangrijk als het bedrijf op
lange termijn een aantal veranderingen wil doorvoeren. Het
geeft een zekere gemoedsrust te weten dat de processen die de
bedrijfsleider wil aanpakken, worden ondersteund door derden.

Meer Starters, meer blijvers en meer groeiers: daar
gaan we voor! Agentschap Innoveren en Ondernemen
en haar partners willen u daarbij ondersteunen.
BouwRadar is slechts één van de vele initiatieven.
Ontdek ze allemaal op www.sterkondernemen.be
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TRADING

A SHARP EYE FOR POWER & PRECISION

HACO TRADING ‘NESTING DAYS’
Innovatieve huisbeurs omtrent alles wat met nesting te maken heeft
15 & 16 Sept. van 10 tot 18 uur
Hoge Schuurstraat 2 - 8850 Ardooie
De markt evolueert naar nestingmachines, maar wat is ‘NESTING’ eigenlijk?
Daarom organiseren wij deze speciale huisbeurs waarop onze specialisten u dit
productieproces van A tot Z uit de doeken doen.
 van software tot afgewerkt product
 rechtstreeks uit tekening overgaan naar productie!

5

4
3
2
1
� Doorlopend demo’s nesting software
� Machine demo’s: cnc-bewerkingscenter
met laad- en ontlaadtafel, kantenlijmer,
boor-deugelautomaat & korpuspers
T 051 74 64 54
F 051 74 69 87
info@hacotrading.be

WWW.HACOTRADING.BE
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HACO TRADING
Hoge Schuurstraat 2
B-8850 Ardooie

Automatisering in de schrijnwerkerij

Haco: Evolutie naar nestingmachines
Haco Trading ‘Nesting Days’
Nieuwe technologie kan sommige interieurbouwers
afschrikken. Past het wel in mijn werkmethode? Moet
ik veel aanpassingen doen? Net om dat soort vragen te
beantwoorden, organiseert Haco Trading de Nesting
De interieurbouwer verwerkt plaatmateriaal traditiegetrouw met een opdeelzaag om het vervolgens met een
CNC-machine te bewerken. Ieder stuk van een ontwerp gaat
afzonderlijk van de opdeelzaag naar de CNC-machine. De
nieuwe nestingmachines combineren echter de functies van
een klassieke CNC met die van een opdeelzaag. Dat zorgt
voor tijdswinst en een snellere productieflow.
Nesting is een Engelse term die zo veel betekent als ‘in een
groter geheel passen’. Dat klinkt erg vaag, maar voor de
schrijnwerkers worden de voordelen erg concreet als CNCmachines uitgerust zijn met die zogenaamde nestingtechniek.
Dat houdt in dat de machine eerst de boorbewerkingen
uitvoert en daarna uit één groot stuk plaatmateriaal de
verschillende interieuronderdelen uitfreest. De machine werkt

Days in haar toonzaal in Ardooie. Die vinden plaats op
15 en 16 september van 10u00 tot 18u00. U maakt er
kennis met de techniek aan de hand van software- en
machine demo’s.
Met nestingmachines kan de workf low van een
interieurbouw sneller en compacter verlopen.
De interieurbouwer kan de setuptijden tot een
minimum beperken en bovendien plaats besparen.
Een horizontale opdeelzaag is namelijk niet langer
noodzakelijk, waardoor het een goede oplossing is
voor ateliers op een beperkte oppervlakte.
Meer informatie: www.hacotrading.be –
info@hacotrading.be

niet stuk per stuk af, maar zal dus eerst alle boorwerken
uitvoeren bij alle stukken die het uit de grote plaat moet halen.
Daarna worden de stukken uitgefreesd. Dit heeft als voordeel
dat de machine niet om de haverklap van gereedschap moet

bespaar je heel wat plaats in je atelier. Vlaanderen raakt stilaan

wisselen. Dat levert tijdwinst op.

volgebouwd, dus zeker geen onbelangrijk argument.

Een ander voordeel is een erg klein afvalpercentage, omdat de

Sneller werken

computer zelf de beste indeling kiest op het plaatmateriaal.
Bovendien is er nog een andere reden om te investeren in een

Bij machineverdeler Haco Trading willen ze de schrijnwerker

nestingmachine. Doordat de machine alle stukken verzaagt en

informeren over deze nesting-techniek. “Op dit moment zie

bewerkt, is een opdeelzaag niet langer noodzakelijk. Bijgevolg

je een kentering. Schrijnwerkers willen hun eerste generatie

Nestingmachines leveren tijdswinst op voor de interieurbouwer.
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CNC-machine vervangen door een nieuw exemplaar dat
sneller werkt. Sneller werken kan je verwezenlijken in de
werkvoorbereiding, maar ook op de werkvloer zelf zijn er
oplossingen, waarvan nesting er eentje is.”
Nestingmachines hebben overigens het voordeel dat ze de
insteltijden van de machines aanzienlijk verminderen. “De
setuptijden bij een CNC-machine waar je geen voorbereidend
werk nodig hebt op kantoor, neemt al gauw 25 tot 50 procent
van de verwerkingstijd in beslag. In dat tijdsbestek staat de
machine dus stil”, zegt men bij Haco. Daar ziet men ook
een evolutie naar doorloop CNC-machines met laad- en
ontlaadtafels.
Natuurlijk kan een dergelijke vernieuwing niet op zichzelf

CNC nesting: platen worden uitgefreesd en gaan niet langer naar een opdeelzaag.

Toekomst

functioneren. Dergelijke machines gaan gepaard met
gespecialiseerde programma’s die vanaf je bureau bediend

Zal de technologische evolutie ooit het hele productieproces

worden. “Op die manier krijg je een opvallende tweedeling

voor interieurbouwers automatisch laten verlopen? Dat lijkt

tussen ‘technici’ en schrijnwerkers die de montage en plaatsing

niet meteen het geval, want ons land kenmerkt zich door de

doen”, zegt Haco. “Neem bijvoorbeeld een nestingmachine.

grote vraag naar maatwerk.

De bediener moet enkel de stukken verzamelen en sorteren.
Zelfs dat wordt gemakkelijker omdat de machine vanuit de

“Wij zijn voorstander van met eilanden te werken. Al die

programmatie, die op bureau gebeurt, weet welke stukken

eilanden hebben afzonderlijke productietijden en de een speelt

bij welk meubel of interieuronderdeel horen. Zo kan het

een buffer voor de ander. Als je alles in één automatische lijn

bijvoorbeeld niet langer gebeuren dat je onderaan een bodem

zou steken, heb je geen goede opvolging. Voor maatwerk blijft

hebt liggen en de bijhorende opstaande zijdes helemaal

controle hoe dan ook essentieel”, klinkt het bij Haco. n

bovenaan.”
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Vens & Thiers - Industry 4.0: Subtiele
optimalisaties, snellere prestaties
werkplaats. Hoeveel plaatmateriaal verwerken we op jaarbasis?
Of hoeveel soorten hebben we in stock liggen? Er is eerst heel
wat informatie nodig vooraleer een machineverdeler kan
meedenken naar een oplossing voor een betere productie.
Als interieurbouwer wil je steeds sneller en efficiënter

Fysieke aaneenschakeling

maatwerk produceren. Met doorgedreven automatisering
maken de machinebouwers dat mogelijk, maar is

Tegenwoordig kijkt niemand nog op van een opdeelzaag

die investering niet heel erg ingrijpend? Een nieuw

met een automatisch platenmagazijn. Nochtans is dit een

machinepark kopen is gelukkig geen noodzaak, want

efficiënte en ergonomische ingreep in het productieproces.

ook met slimme en subtiele investeringen in software en

Wie nog verder wil gaan, kan in die richting verder denken.

het aaneenschakelen van bestaande machines kan u aan

Het aaneenschakelen van andere machines kan namelijk

productiviteit winnen.

een behoorlijke tijdswinst opleveren. Dat bewijzen ze bij
machineverdeler Vens & Thiers. Dat begeleidde een klant die de

Iedere interieurbouwer staat op de uitkijk naar verbeteringen

opdeelzaag en de kantenlijmer aan elkaar wou verbinden. “We

voor zijn atelier. De automatisering van machines biedt heel

hebben de twee machines fysiek met elkaar verbonden aan

wat mogelijkheden, maar wat is ‘automatisering’ nu juist? De

de hand van een rolband en een buffer. Op die manier moet

eerlijkheid gebied ons te zeggen dat die vraag geen duidelijk

de bediener niet langer alles afstapelen op karren en naar de

antwoord kan krijgen. Iedere machineverdeler geeft namelijk

kantenlijmer rijden”, vertelt Nico Van Colen van Vens&Thiers.

een andere invulling aan die term. Tegenwoordig spreekt men

“Op het gebied van software werd de kantenlijmer gekoppeld

wel steeds vaker over ‘Industry 4.0’ als het over de werkplaats

aan een barcodesysteem, zodat het weet welke stukken waar

van de toekomst gaat. Industry 4.0 heeft betrekking op de

gelijmd moeten worden. Door de investering in een fysieke

manloze productie van schrijnwerk waar alle machines aan

koppeling en software kon die interieurbouwer zijn productie

elkaar gekoppeld zijn. Klinkt dat een tikkeltje futuristisch en

met 60 procent opdrijven!”

niet binnen uw handbereik? Niets is minder waar! Ook subtiele
aanpassingen kunnen een wereld van verschil maken.

Software dashboard

Maar eerst…

De fysieke koppeling tussen machines is één zaak, maar
de keuze voor een geschikt softwarepakket is nog iets

De productie van uw atelier optimaliseren is één zaak,

anders. Bij Vens & Thiers leggen ze de nadruk op de

maar dan moet u eerst weten wat er allemaal gebeurt in uw

omvang van een dergelijk pakket. Zo moeten verschillende

Industry 4.0 heeft betrekking op de manloze productie van schrijnwerk waar alle machines
aan elkaar gekoppeld zijn.
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Vens & Thiers opendeurdagen met veel primeurs
Van donderdag 20 tot en met zaterdag 22
oktober houdt Vens & Thiers van de OPTIMATgroep haar jaarlijkse opendeurdagen, dit jaar in
samenwerking met Unilin.
Het OPTIMAT salesteam geeft u professioneel
advies over onder meer klassieke machines
van Panhans/Hokubema, CAD|CAM van
Imos en HOMAG eSOLUTION, opdeelzagen
van Holzma met primeur (zagen in verstek),
kantenaanlijmtechniek van Brandt en Homag
(smeltlijm, PU en airTec, CNC-techniek van
Weeke en Homag met primeur (Weeke Venture
115 5-assige CNC)
Meer informatie: www.vens-thiers.be

softwareprogramma’s aan elkaar gekoppeld worden voor een

overschotten automatisch door de software laten inboeken

goed resultaat. Denk bijvoorbeeld aan verkoopsoftware die in

voor het volgende project. Op die manier worden de resten

verbinding staat met de software voor constructie. Die moet

gerecupereerd, maar is er veel minder sorteerwerk voor de

op zijn beurt gekoppeld worden aan optimaliseringssoftware,

bediener.”

waarna de software van de machines het overneemt. Het
geheel van al die soorten software kan je het software

Ongebruikte resten kan de software eveneens opslaan in het

dashboard van de schrijnwerker noemen.

geheugen, waarna ze naar het restenmagazijn gaan. Wanneer

MES software (manufacturing execution
system)

één van die resten geschikt is voor een bepaald zaagplan, zal
de software dit aangeven.
“Dit zijn natuurlijk maar een paar optimalisaties die je

Een onderdeel van het softwarepakket dat tegenwoordig in

met MES software kan doorvoeren. Het is de combinatie

volle opgang is, luistert naar de naam MES (manufacturing

van dit soort ingrepen én fysieke koppeling dat ook KMO’s

execution system). Deze software heeft als functie om

een efficient, modern en betaalbaar machinepark kunnen

onbewerkte materialen via de computer op te volgen tot

aanschaffen”, besluit Van Colen. n

afgewerkt product. In essentie weet de software op ieder
moment van het productieproces welke bewerkingen
er bijvoorbeeld al bij een bepaald kastonderdeel
gebeurd zijn en welke nog moeten volgen.
De integratie van dergelijke software heeft positieve
gevolgen voor de productiviteit. “Een zaagmachine die
aangesloten is op MES-software zal de bediener zeggen
welke onderdelen op welke kar moeten. De software
weet namelijk welke delen bij welk project horen”,
zegt Nico Van Colen.

Sorteren met KAN delen
“Bovendien bestaat er voor het sorteren van
onderdelen nog een speciale techniek die we ‘KAN
delen’ noemen. Dat houdt in dat we met bijvoorbeeld
een opdeelzaag project per project werken, maar de
De interieurbouwer moet verschillende software als een geheel beschouwen.
AUGUSTUS 2016 ■
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Automatisering in de schrijnwerkerij

Automatisering volgens machine- en
gereedschappenverdeler Lismont:
vlak van transport is automatisering misschien nog het meest
aanwezig. Zo verkopen we ook regelmatig vacuümtoestellen
met draaiarmen die plaatmateriaal op de paneelzaag leggen."
Automatisering in de schrijnwerkerij gaat gepaard met

Maar compacte machines wegen volgens Lismont tegenwoordig

drie belangrijke veranderingen, vindt Koen Lismont van

zwaarder op de eindbeslissing van de klant dan zogenaamde

machineverdeler Lismont. “Zaakvoerders kunnen met

toeters en bellen. “Een machine moet een goede balans zijn

minder personeel werken, automatisering reduceert

tussen compactheid en voldoende mogelijkheden (flexibiliteit).

fouten en je vermindert het aantal handelingen die je moet

Plaats is een zeer punt in het atelier van vele schrijnwerkers.”

uitvoeren om tot een bepaald resultaat te komen. Daar
draait het ‘m om als het over automatisering gaat.”

Machines én gereedschappen

Wanneer we het voorbeeld van de nesting CNC-machine

Lismont is niet enkel een machineverdeler, maar eveneens

aanhalen, toont Lismont zich geen groot voorstander van

verdeler van gereedschappen voor die machines. “We

het fenomeen. “Dat is handig voor een groot deel van de

draaien onze omzet voor de helft op de machines en voor

kastenbouw, maar alleen een nesting CNC-machine in je

de andere helft op de gereedschappen. Dat maakt van ons

schrijnwerkerij geeft niet veel flexibiliteit. Een gewoon CNC-

een unieke speler in dit land, want je vindt alles onder één

houtbewerkingscentrum geeft meer opspanmogelijkheden en

dak”, zegt Lismont. In de ramenindustrie is dat belangrijk

kan behalve plaatmateriaal ook massief hout bewerken.

omdat ze vaak een uitgebreider frezenpakket moeten kopen.
De profielen worden met de jaren complexer en bovendien

Relatief

zit je eveneens met de tegenprofielen. Investeringen tussen
100.000 en 200.000 euro zijn niet ondenkbaar om een CNC

Automatisering is vervolgens ook iets erg relatief.

raamfreesautomaat mee uit te rusten”, klinkt het.

“Overschakelen van een hand bovenfrees naar een CNCmachine is inderdaad automatisering, maar voor iedereen

Voor het onderhoud kan men ook terecht bij Lismont. “Zowel

is dat verschillend. Voor een ander is dat misschien een

de machines als de gereedschappen kunnen we onderhouden.

terugloopband aan een kantenlijmer”, zegt Lismont. “In de

We hebben zelfs een eigen slijpdienst waar de vakman terecht

ramenindustrie hebben we onlangs 2 installaties geplaatst

kan.n

waar het hout automatisch wordt gestapeld in de stock. Op

www.lismont.be

Een CNC bewerkingscentrum voor ramen: een uitgebreid frezenpakket is geen uitzondering.
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Uw verdeler in Franstalig-België
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Henri Zamanlaan 16 - 1480 Saintes
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Automatisering in de schrijnwerkerij

Trendsetter in automatisatie, manloze productie
en logistiek voor KMO en industrie
Nestingtechnologie
In 2010 installeerde Philips Constant zijn eerste lijn voor
nesting productie. Een succesverhaal, want vandaag heeft
het bedrijf maar liefst 50 nestinglijnen in productie. De
Automatisering is voer voor specialisten. Machineverdeler

voordelen van deze techniek voor interieurproductie en

Philips Constant kan als 4e generatiebedrijf gelukkig

binnendeuren zijn dan ook erg tastbaar. In één opspanning

heel wat ervaring voorleggen aan de vakman. Trading

worden platen opgedeeld, geboord, gefreesd en geprofileerd.

en service van industriële houtbewerkingsmachines

Tot vier keer sneller en zonder operator. “Bovendien bieden

voor plaatbewerking zijn dé core business van deze

we een gepatenteerd horizontaal verbindingssysteem aan voor

onderneming, die perfect geplaatst is om enkele

nestingproductie”, vult Philips aan.

vernieuwingen te duiden.
In 2000 investeerde Philips Constant in een nieuwe afdeling

Automatisch platenmagazijn met
etagesysteem

automatisatie en logistiek. Schrijnwerkers hebben recht op de
beste oplossingen die de industrie te bieden heeft, redeneerde

Ook op het vlak van automatische platenmagazijnen is deze

het bedrijf. “Vandaag hebben we meer dan 70 automatische

machineverdeler een trendsetter. “Dit jaar installeerden

platenmagazijnen, gelijkvloers of op etage, en concentreren

we onze eerste manloze producties met automatische

we ons op betaalbare custom made concepten voor manloze

platenmagazijnen op etage van Grundner. Dat zorgt voor

productie” getuigt zaakvoerder Werner Philips.

optimale plaatsbesparing. De andere voordelen? De installatie
kan bijna alles automatisch en dus manloos: automatisch

Naast ontwerp en projectopvolging bij klanten gaat Philips

ontstoffen en labelen van de meubelplaten, automatisch

Constant in dialoog om een bestaand of nieuw systeem te

laden op de nesting machine en automatisch afstapelen na de

optimaliseren. Philips: “Door analyse en projectopvolging

nestingproductie op meerdere transportwagens. De machine

kunnen we ter plaatse of online de volledige productie

sorteert de platen ook voor de volgende productiebewerking.

analyseren en belangrijke rapporten aanleveren. Denk maar

Anticiperen staat gelijk aan tijd en geld besparen“, besluit de

aan het aantal platen per dag op welke machine, bottleneck

zaakvoerder.n

situaties, doorstroomtijden van plaatmateriaal in het
automatisch platenmagazijn, optimalisatie van de magazijn

www.philipsconstant.com

lay-out, enzovoort.”

Innoverend platenmagazijn op etage.

Vandaag heeft Philips Constant maar liefst 50 nestinglijnen in productie.
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Nulvoeg met laserkanten, lijmpatronen of PU in slechts 3 minuten!
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Trappen Smet staat voor :
trappen en deuren op uw maat gemaakt

topkwaliteit aan concurrentiële prijzen
Vraag vrijblijvend een prijsofferte aan.
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T +32 (0)56 61 34 39
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Automatisering in de schrijnwerkerij

Tryma: Automatisatie in buitenschrijnwerk
neemt hoge vlucht
van het glas en het monteren van de glaslatten. Op het
einde gebeurt er nog een complete controle van het raam
op beschadigingen alvorens het element verpakt wordt door
middel van een wikkelmachine. Een gelijkaardige opstelling
wordt binnenkort ook geplaatst bij onze klant Willy Naessens
Alu.”
Machineverdeler Tryma levert en installeert automatische
magazijnen, machines en toebehoren voor de

Hoe ver gaat de nieuwste generatie machines op
vlak van automatisering?

bewerking van pvc en aluminium profielen en complete
werkplaatsinrichtingen voor de schrijnwerker. Het belang

J.N. : “Nieuw is dat de persmessen van de CNC gestuurde

van automatisering gaat ook aan hen niet voorbij. Wij

hoekenpers zich volledig automatisch instellen na het

legden enkele vragen voor aan Jasper Neirynck van Tryma.

aanduiden van het te persen profieltype. De bediener hoeft

Hebben jullie een specifieke doelgroep?

bijgevolg nooit meer manueel de persmessen te wisselen. Alle
profieltypes kunnen met dezelfde set persmessen verwerkt
worden. De machine is zowel verkrijgbaar als 1-kops of als

J.N. : “Onze klantenbestand bestaat hoofdzakelijk uit ramen-

4-kops uitvoering.”

en deurenfabrikanten, maar ook verandabouwers komen bij
ons langs. In principe gaat het om alle bedrijven die pvc of

“Maar er zijn nog andere nieuwigheden. De machine voor het

aluminium profielen bewerken.”

automatisch inrollen van de dichtingen kan zowel de aanslag-

Kunnen jullie een voorbeeld geven van een doorgedreven, geautomatiseerd productieproces?

als glasdichting omlopend inrollen. Tussen beide machines
staat een draaisysteem voor het draaien van de vleugels op hun
andere zijde. Met deze machine hebben we een cyclustijd van
1 minuut voor een element van 1.000 x 1.200 mm met aan-

J.N. : “We hebben onlangs een volledig geautomatiseerd

en uitvoer. We hebben bovendien ook een machine voor het

productieproces voor aluminium ramen en deuren geplaatst

inrollen van de dichtingen in profiellengtes.

bij Pierret System. We installeerden er een CNC gestuurde
4-kops hoekenpers met automatische aan- en uitvoer, gevolgd

Hebben de klanten veel vragen over automatisering?

door twee machines voor het automatisch inrollen van de
dichtingen in de elementen. Hierna worden alle elementen

J.N. : “Er is veel vraag naar oplossingen voor het optimaliseren

verticaal gestockeerd. Door middel van een automatisch

van het productieproces, zowel met aandacht voor automa-

verrijdbare rollenbaan worden de elementen naar een

tisering dankzij machines als voor de werkplaatsinrichting.

montagetafel verplaatst. Na montage worden de elementen

Flexibiliteit is daarin enorm belangrijk. Door middel van een

automatisch verplaatst naar de volgende werkposten voor

bedrijfsbezoek aan enkele klanten kunnen we een mooi zicht

onder andere het inhangen van de vleugels, het plaatsen

geven over de verschillende mogelijkheden.” n

1-kops hoekenpers
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Het geautomatiseerd productieproces van Pierret System.

Machines en toebehoren voor
het bewerken van aluminium
en kunststof profielen

fabrikant houten buitenschrijnwerk
ramen & deuren
luiken & poorten
alle maatwerk

Montagetafel

levering aan schrijnwerkers en aannemers

meer info
en machines op
www.tryma.be

aflakken van houten buitenschrijnwerk
FSC-gelabeld houten buitenschrijnwerk

Ergonomisch werken voor bediener
Optimalisatie van uw workflow
Totaaloplossing met transportkarren en rollenbanen
Kortere doorlooptijden
Vermijd extra manipulaties

Biezeweg 7
Industriepark Kwatrecht - 9230 Wetteren
tel 09 252 30 21 - fax 09 252 33 16
email: wanzeele.ramen@busmail.net

Bruggestraat 80 • B-8840 Staden • www.tryma.be
T +32 (0)51 24 97 77 • F +32 (0)51 25 21 73 • info@tryma.be
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Automatisering in de schrijnwerkerij

DB&S als partner voor uw schrijnwerkerij
in verandering

OTT combimelt : EVA en PU in één lijmtank

ebied!

DB&S Machines zag het levenslicht in 1995 en spitste zich
toen al toe op de verkoop en het onderhoud van machines
voor houtbewerking. De verdeler uit Hooglede-Gits biedt
een compleet machinegamma aan voor de interieurbouwer.
Daar werd begin dit jaar Format 4 aan toegevoegd, het premium merk van de Oostenrijkse Felder Group.
“Automatisering doet ons vooral denken aan de snellere
werking van machines. Ze kunnen steeds meer handelingen

In de showroom zijn de machines demoklaar.

per minuut aan. Ook de integratie van verschillende machines
in één komt steeds meer en meer voor: er wordt extern één

software kan je zaken beter visualiseren. Met die informatie

programma geschreven waarbij het product door verschillende

kan je te dure of onrealistische ideeën van de klant ook bijstu-

machines komt tot een afgewerkt product”, vertelt Kristof

ren tot een realistisch project. Dat is een belangrijke dienstver-

Deman van DB&S. “Nu zien we ook dat labeling bij opdeelza-

lening die schrijnwerkers moeten geven: het begeleiden van de

gen stilaan standaard wordt. Ook een extern programma waar

klant”, zegt Deman.

meerdere machines op één lijn op draaien, komt ook steeds
vaker voor."

Format 4

Stap voor stap

Sinds dit jaar verdeelt DB&S ook de machines van het Oostenrijkse premium merk Format 4. “Daar zie je bijvoorbeeld

De investering in een geautomatiseerd machinepark komt

dat hun nieuwe nesting CNC-machine en hun 5-assen CNC de

er geleidelijk aan. “Schrijnwerkers proberen eerst met één of

nieuwste ontwikkelingen zijn binnen het CNC-gebeuren”, zegt

twee machines om te zien of ze er de verwachte winst kunnen

Deman.

uithalen”, merkt Deman op. “Vaak begint dat bijvoorbeeld met
een kantenlijmer met een retoursysteem. Vervolgens breiden

Maar de beste manier om de kunstjes van een machine te

ze dat geleidelijk uit. Een ander voorbeeld is de opdeelzaag

showen, is nog steeds aan de hand van demonstraties. “We

die op een later tijdstip wordt uitgerust met een automatisch

nodigen de mensen graag uit voor een demo van verschillende

platenmagazijn.”

machines. Ze mogen zelfs hun eigen plaatmateriaal meenemen, zodat ze zeker weten dat we niets gemanipuleerd heb-

Opleiding

ben”, lacht Deman. “Feiten op papier zijn mooi, maar als je het
zelf probeert en het eindresultaat in handen krijgt, ben je toch

“Maar een machine is niet enkel een investering in geld, maar

zekerder van je stuk.” n
www.dbs-machines.be

ook in tijd”, waarschuwt Deman. “Het vraagt om een specifieke
kennis die je zal moet bijleren of op zijn minst zal moeten
bijschaven. Daarom bieden wij ook opleidingen aan die overigens erkend zijn door de KMO-portefeuille. Dat is een Vlaamse
subsidie voor kleine en middelgrote ondernemingen. We zijn
momenteel de enige in de sector die gecertificeerd is.”

Software
De opkomst van tekenprogramma’s en andere software voor
het programmeren van machines zorgt voor een verbeterde
service. “Het voordeel van zo’n tekenprogramma is dat je als
schrijnwerker op voorhand een beter beeld hebt van wat de
klant wil. Niet iedereen kan uitdrukken wat die wil, maar met

20
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Format 4 is nieuw in het gamma.

Compleet aanbod houtbewerkingsmachines
Gamme complète de machines à bois

Format-4 CNC 3 - 4 en 5-assen

Heesemann effect schuren

OTT combimelt : EVA en PU in één lijmtank

Dé specialisten in hun vakgebied!
Bruggesteenweg 109C - 8830 Hooglede-Gits
info@dbs-machines.be

T: 051 70 54 66

F: 051 70 54 67

www.dbs-machines.be

Slim gereedschap?
Vraag Leitz ...

Oplossingen die uw kwaliteit en uw rendement verhogen
De Leitz Duo-Multi-Profile Scraper voorziet naadloos
opgelijmde kanten van een high-gloss finish. De RazorCut
zaagbladen hebben een 30% langere standtijd, produceren
tot wel 8 dB(A) minder geluid dan conventionele zaagbladen
en leveren door de speciale snijgeometrie een uitbreukvrije
finish afwerking. De Diamaster EdgeExpert frezen en bovenfrezen zorgen door de speciale snijgeometrie en diamant
snijkanten voor uitbreekvrij bewerken van kanten met daarbij
een hoge standtijd.

Leitz, al meer dan 140 jaar de eerste keus van meubelfabrikanten
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N.V. Leitz Service S.A.
Industrieweg 15
1850 Grimbergen
Tel 02 251 60 47
Fax 02 252 14 36
info@leitz-service.be
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for metal - wood - composites

Automatisering in het machinepark

VG Machines: “Je mag ook niet gaan
overautomatiseren”

Eenzijdige open doorvoerschuurm
3 Aggregaten +borstels, vanaf 300

for metal - wood - composites

machine,
tot
“Automatisering en schuurmachines is niet een erg grote
hebt de in- en uitvoer, retour en omdraaien van
00mmmarkt.
totJe650mm
werkstukken aan een schuurmachine, maar we schrijven ook
programma’s om schuurmachines aan te sturen. Het gaat dan

huurmachine,
om tot
instellingen van de schuurgroepen, schuurbanden of dooraf 300mm tot
650mm
voersnelheden”, zegt Dieter Dendauw van VG Machines.

Gesloten u
borstel, to

De fabrikant van schuurmachines en borstelmachines voor
hout en metaal krijgt niet erg veel te maken met het fenomeen. “Automatisering is een goede zaak, maar je mag niet
vergeten dat het ook geld moet opbrengen of arbeid moet
verlichten. In dat opzicht mag je niet gaan overautomatiseren.”

oten uitvoering, tot 1330mm +
Natuurlijk zijn er situaties waarin het raadzaam is om aan wat
tel, tot 3 aggregaten
automatische hulp te denken. “Wanneer je houten balken van

deze niche. We kunnen de klanten dus snel helpen met speci-

600 kg vier keer moet schuren, dan is het toch raadzaam om

fieke problemen”, zegt Dendauw. “Iedere machine heeft een

eens na te denken over rolbanden of andere hulpmiddelen”,

serienummer en op basis van die gegevens kunnen we kort op

verduidelijkt Dendauw.
n uitvoering,
tot 1330mm +
tot 3 aggregaten
Fabrikant ‘made in Belgium’, geen verdeler

de bal spelen.”

Borstelmachine, van 300 tot 1330m
breedte, tot 8 borstelgroepen

Bovendien beantwoordt het gamma de noden van zowel de

kleine schrijnwerker als de wat grotere vakman. Ook op maat

1330mm U las het zonet goed. VG Machines is een fabrikant en geen
verdeler. Dat heeft volgens hen een groot voordeel. “Wij zijn
n
gespecialiseerd in schuurmachines en borstelmachines. Punt.

gemaakte machines behoren tot de mogelijkheden. “Parketfabrikanten of deurfabrikanten doen beroep op onze diensten
voor machines op hun maat”, klinkt het. n
www.vgmachines.be

Op die manier hebben we erg veel specialisatie en kennis over

‘Custom made’ schuur en borstelmachines
volgens klantenwens

0mm

Gentseheerweg 117
BE-8870 IZEGEM

22

De Vlaamse Schrijnwerker

■ AUGUSTUS 2016

Automatisering moet ook geld opbrengen voor de schrijnwerker.

T: +32 (0)51 30 14 45
INFO @ VGBELGIUM.BE

for metal - wood - composites

Eenzijdige open doorvoerschuurmachine, tot
3 Aggregaten +borstels, vanaf 300mm tot 650mm

Gesloten uitvoering, tot 1330mm +
borstel, tot 3 aggregaten

Borstelmachine, van 300 tot 1330mm
breedte, tot 8 borstelgroepen

‘Custom made’ schuur en borstelmachines
volgens klantenwens

T: +32 (0)51 30 14 45
INFO @ VGBELGIUM.BE

Gentseheerweg 117
BE-8870 IZEGEM
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Automatisering in de schrijnwerkerij

Automatisering bestaat in verschillende
vormen
vierzijdige schaafmachines. Zo kan de vierzijdige Powermat
zich bijvoorbeeld volautomatisch op elk profiel instellen.”
“Een andere vorm van automatisering bestaat in het
mechaniseren van processen. Daarbij worden verschillende
Het begrip “Automatisering” dekt vele ladingen. Voor

machines met elkaar verbonden. Daarbij wordt een deel van de

de ene start het bij het automatisch positioneren van

controle in de hand van computers gegeven. Zo is het perfect

een aggregaat, voor een ander begint automatisering

mogelijk om in een lijn volautomatisch werkstukken op

met een robot.AutomatiseringAutomatisering begint

lengte te zagen, vierzijdig te schaven, aansluitend te schuren

wanneer machines en/of programma’s taken uitvoeren

en vervolgens te frezen en boren. Ook automatische (ont)

waarvoor veel menselijke arbeid of rekenkracht nodig

stapelsystemen en de robotten zijn hier op hun plaats.”

is. Een van de eerste toepassingen in de branche was de
alom tegenwoordige heftruck. Ooit gooiden de Antwerpse

“Om bepaalde processen beter te laten verlopen kan je ook

dokwerkers zich nog uit protest voor de wielen van de

automatiseren door software te gebruiken. Door gebruik

eerste heftruck. Vandaag is de heftruck niet meer weg te

te maken van informatica technologie kunnen processen

denken.

beter en efficiënter verlopen. Een toepassing hiervan is het

Vormen van automatisering

barcodesysteem. Een bewerkingscentrum activeren, een
ramenpers of een schaafmachine zich automatisch laten
instellen ? Het kan met één druk op de knop.”

De heer Roekens somt vier vormen van automatisering op:
“Vooreerst is er de automatisering die erop gericht is de

Automatisering bij de massief hout verwerkende
bedrijven

arbeid te verlichten. Een terugloopsysteem na een schuurof schaafmachine, een automatische af kortzaag en een

Met uitzondering van de zware industrie, waar vooral bij

automatische zaagmachine voor zware stukken maken het

zagerijen en schaverijen een automatisering op een hoog

werk beduidend lichter en zijn in dit opzicht zeer populair.”

niveau ingeburgerd is, blijkt dat meeste KMO’s met betrekking
tot automatisering zich eerder terughoudend opstellen.

“Een zeer herkenbare toepassing van automatisering is de

“Enerzijds omdat bepaalde taken zich moeilijk of niet laten

numerisch gestuurde machine. Goede voorbeelden hiervan

automatiseren, anderzijds omdat het aanbod relatief beperkt is.

zijn de gestuurde bovenfrezen en de recente generatie

Waar nog veel in numerisch gestuurde machines geïnvesteerd

Terugloop na schaafmachine
Robots doen steeds vaker hun intrede in de schrijnwerkerij.
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wordt moeten wij vaststellen dat het mechaniseren van

van keukens, deuren en kisten zetten met succes robotten

processen eerder bescheiden is. Dit in tegenstelling met de

in. Opmerkelijk is dat robotten ook aangekocht worden

platensector waar bvb het automatische platenmagazijn,

in sectoren waar zeer lage eisen aan het personeel gesteld

gekoppeld aan een automatische platenzaag, een groot succes

worden, zoals bijvoorbeeld in de palettenbranche. Het is verder

blijkt te zijn. Een fantastisch concept waardoor vele bedrijven

ook geen uitzondering meer een robot in een eenmansbedrijf

een grote sprong voorwaarts gemaakt werd”, zegt Roekens

aan te treffen. Goed om weten is dat het prijskaartje van een

Innoverende ramenbranche

robot tegenwoordig best meevalt”, merkt Roekens op.

Vaste waarde

Geconfronteerd met een steeds hardere concurrentie,
hogere prijsdruk, een gebrek aan geschoold personeel, een

SMI verdeelt sinds 1968 het merk Weinig. Daarmee is het een

veelvoud aan te produceren profielen en een steeds hoger

van de allereerste verdelers wereldwijd. De reden van de goede

aandeel maatwerk blijken de ramenfabrikanten het meest

samenwerking ? “Weinig is de nummer één wereldwijd.Ze

op automatisering ingezet te hebben. Roekens: “In deze

hebben niet alleen de middelen om permanent te innoveren,

sector zijn talrijke toepassingen te vinden waar verschillende

het zijn vooral de mensen in de fabriek die 100% achter

machines tot een machinestraat gevormd worden. Krachtige

hun product staan. Daar komt dan nog een perfecte service

softwareprogramma’s sturen ingewikkelde processen aan.

bovenop. Dat maakt dat wij onze beloftes naar klanten toe

Daardoor is het mogelijk de meest complexe profielen bij

steeds kunnen waarmaken”, zegt Roekens. Het aanbod van

hoogste kwaliteit volautomatisch te produceren.”

SMI werd in de loop van de jaren uitgebreid met onder meer

Robot

de breedbandschuurmachines van BOERE, raampersen en
persen voor gelamelleerd hout van S+S en de machines van
HOFMANN. “Die laatste is een aanvulling van ons gamma

Waar men vroeger robotten voornamelijk met de

met degelijke basismachines. “Op die manier hebben we alle

automobielindustrie associeerde, blijkt nu dat de robot de

toppers op vlak van massieve houtverwerking in ons gamma.”

laatste jaren zijn weg naar de houtverwerkende industrie

n

www.smi.be

gevonden te hebben. “Opvallend is dat de robotten geen
exclusiviteit van grote meubelfabrieken zijn. Ook fabrikanten
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Automatisering in de schrijnwerkerij

Noblesse: “Automatisering is direct gevolg
van efficiënter willen werken”
Noblesse kiest doelgericht voor machinefabrikanten
die gespecialiseerd zijn in één soort machine. “Striebig
maakt enkel verticale paneelzagen, Hebrock maakt alleen
kantenaanlijmers en zo kan ik nog een paar van onze
fabrikanten opnoemen”, zegt Werner Kennes.

Behoefteanalyse
Automatisering in de schrijnwerkerij is van alle tijden.
Denk maar aan de schrijnwerkmachines in uw atelier. Ooit

Wie doelbewust op zoek is naar automatisering, moet eerst

gebeurden die handelingen manueel. Bij Noblesse zien ze

een behoefteanalyse laten uitvoeren. Dat is steeds de eerste

automatisering dan ook niet als iets uitzonderlijks, maar

stap die Noblesse onderneemt bij haar klanten of potentiële

als een geheel van maatregelen om het werk efficiënter

klanten. Kennes: "Om kwaliteitsoplossingen aan te bieden,

en productiever te maken. Dit kan verband houden met

moet men eerst een analyse maken. Het is niet voor niets dat

de keuze en de uitvoering van de machines, maar ook met

'For Quality Solutions' onze baseline is. De organisatie van

de opstelling ervan en wat er voor en achter de machines

het bedrijf, de plaats, het budget. Dat speelt allemaal een rol.

gebeurt.

Dikwijls gaat automatiseren voor sommige klanten over het

De beste zijn in een nichemarkt

vervangen van een simpele paneelzaag door een machine met
meer afwerkingsmogelijkheden waardoor zij minder manuele
handelingen moeten doen. Grotere bedrijven zijn op hun beurt

Het bedrijf Noblesse is actief sinds 1953 en heeft dus al heel

misschien eerder op zoek naar een manier om machines aan

wat jaren ervaring op de teller. Deze machineverdeler heeft

elkaar te schakelen.”

zowel machines in zijn gamma voor de interieurbouwer als
voor de schrijnwerker. Kenmerkend is dat Noblesse zich focust

Kennes haalt spontaan het voorbeeld van de Striebig-zaag

op niches. Het wil de beste zijn in bepaalde toepassingen. "We

aan, nog steeds een paradepaardje van Noblesse. “Die zaag

willen specialisten zijn, geen generalisten", legt sales manager

evolueerde van een manuele machine naar een volledig

Werner Kennes uit. "Dat wij geen CNC-machines verdelen, is

gestuurde machine. Tegenwoordig gebeurt praktisch alles

een bewuste keuze. Wij willen op andere gebieden scoren."

automatisch: het positioneren van de aanslagen, het zagen,

Hoekopstelling van een opdeelzaag met een afkortzaag.
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Deze compacte kantenaanlijmer biedt een complete bewerking,
inclusief het voorfrezen.
Zorgeloos werken met Made in Germany machines, die staan voor
betrouwbaarheid, stabiele instellingen en gebruiksvriendelijkheid.

N.V.

Scherp geprijsd,
vraag onze
promotievoorwaarden.

de horizontale en verticale maatinstellingen enzovoort. Is dat

Zware materialen brengen ons naadloos bij de ergonomie

automatisering? Voor sommigen wel, voor anderen niet.”

van de schrijnwerker, een andere belangrijke verbetering die
gepaard gaat met automatisering. Sorteren, bufferen en het

De opstelling en de samenwerking van machines kan ook heel

wegzetten van materiaal. Dat zijn ook belangrijke zaken die

belangrijk zijn. "Wat denk je van een hoekopstelling van een

men steeds meer wil doorschuiven naar machines. Denk maar

opdeelzaag met een af kortzaag? Stroken, die van de opdeelzaag

aan de automatische magazijnen, uitwerpstations, rolbanden

komen, kunnen meteen afgekort worden in tabletten. Nog

en andere hulpmiddelen.

een mooie vondst voor een opdeelzaag is de draaitafel in
luchtkussenuitvoering. Die is bedoeld om de "bottleneck" in de

Optimum vinden

handling van de platen aan de voorkant van de opdeelzaag weg
te nemen. Het optimalisatieprogramma legt immers dikwijls

Een belangrijke kanttekening bij al die vernieuwingen: focus

complexe en veelvuldige rotaties van platen op", somt Kennes de

steeds op de reële situatie van je onderneming. Als je niet

mogelijkheden op.

oplet koop je een machine met heel wat toeters en bellen die
voor die specifieke klant misschien geen toegevoegde waarde

Automatisering kan je overigens doortrekken naar

bieden. “Hebrock kiest bijvoorbeeld bewust om geen grote

verschillende aspecten in een schrijnwerkerij. “Op logistiek

en snelle kantenlijmers te maken. Ik zie soms bij bepaalde

vlak zie je steeds vaker de vacuüm hefsystemen om de

fabrikanten machinemotoren die erg opgefokt zijn puur

machines te beladen. Vandaag zie je ook meer en meer

om grote snelheden te halen. Dat doet mij twijfelen aan de

schrijnwerkers die Eternit- of Trespa-platen bewerken. Dat

kwaliteit van de afwerking. Het gaat dan wel snel, maar als

zijn zware materialen die je niet of moeilijk in je eentje kan

je daarna nog aan die kanten moet schrapen, doe je dubbel

verplaatsen”, zegt Kennes. “Het kadert ook in een evolutie waar

werk”, zegt Kennes. “In dat opzicht mag een vakman zich

iedereen flexibel wil zijn, ook in zijn differentiatie van

niet laten verblinden door de nieuwigheden. Hij of zij moet

materialen. Dat is een manier om stand te houden in de

een optimum vinden tussen de marginale kosten en winst die

competitieve markt.”

gemaakt wordt”, besluit hij. n
www.noblesse.be

Noblesse verdeelt ook Striebig: de paneelzaag beschikt tegenwoordig over een waaier van automatische functies.
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Onderwijs

Nieuwe conceptnota houtonderwijs:

“Gespecialiseerde studierichtingen
voor schrijnwerk beperken toekomst
van leerlingen”
Momenteel ligt er een conceptnota van de Vlaamse Over-

Containeropleiding

heid op tafel met voorstellen voor een nieuwe invulling
van het houtonderwijs. Dat wil men tegen 2022 grondig

Een eerste groot probleem ziet Demeyer in de nieuwe studie-

hervormen. Maar daar ziet Ivan Demeyer enkele pijnpun-

richting voor de 2e en 3e graad Technisch Secundair Onder-

ten die noodzakelijkerwijs moeten veranderen. Hij is stu-

wijs (TSO) of dubbele finaliteit1. Die krijgt in de conceptnota

diegebiedverantwoordelijke ‘Bouw, Hout en Schilderwerk’

momenteel de werktitel ‘Constructie-technieken (Ontwerp- en

voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

planningstechnieken Hout en Bouw)’. Volgens Demeyer is
dat een containeropleiding, want de nieuwe studierichting

De beroepen binnen de houtsector, waaronder schrijnwerk,

vervangt maar liefst 5 studierichtingen binnen TSO: Bouw-

evolueren voortdurend. Maar hoe bereid je leerlingen voor

en houtkunde, Houttechnieken, Bouwtechnieken, Se-n-Se2

op een schrijnwerkcarrière van 40 tot 50 jaar? Geen simpele

Hout Constructie- en planningstechnieken en Se-n-Se Bouw

vraag, want technische opleidingen moeten zich zo organise-

Constructie- en planningstechnieken.

ren dat ze niet te snel gedateerd of irrelevant zijn. Dat vraagt om een goede
en grondige denkoefening. Die is nodig, want in 2020 zullen de hervormde
studierichtingen in werking treden
voor de 2e graad, in 2022 volgt de

“Je kan hout en bouw absoluut niet

“Nu is het alsof je de
bakkers en slagers in één
opleiding steekt”

3e graad. “We bepalen nu het pad

aan de hand van leerlingenprofielen
dat leerlingen bewust kiezen voor
bouw of hout. Dat is een logisch onderscheid, want de competenties, tech-

van de toekomstige leerlingen”, zegt

nieken, materialen en afwerking zijn

Demeyer. Hij kan als geen ander de gevolgen inschatten van

totaal anders. Hier zou je op zijn minst dus twee opleidingen

de huidige voorstellen voor de houtopleidingen. En daar ziet

moeten aanbieden, eentje voor hout en eentje voor bouw. Nu

hij enkele problemen.

is het alsof je de bakkers en slagers in één opleiding steekt”

Ivan Demeyer gaf meer toelichting tijdens de Algemene Vergadering van de Vlaamse Schrijnwerkers.
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Onderwijs

Opsplitsing interieur- en buitenschrijnwerk
Momenteel kan je in de 2e graad van het Beroeps Secundair
Onderwijs (BSO) kiezen voor de richting ‘Hout’ of ‘Bouw’. Die
opdeling blijft volgens de conceptnota normaal gezien be-

Confederatie Bouw – Vlaamse
Schrijnwerkers werkt aan
voorstel

staan. In de 3e graad loopt dit vandaag over in de studierichting ‘Houtbewerking’, maar de nieuwe conceptnota splitst die

Er zijn duidelijk nog problemen en pijnpunten

op in twee studierichtingen: ‘Binnen- en buitenschrijnwerk’

die weggewerkt moeten worden uit de nieuwe

en ‘Interieurbouw en meubelmakerij’.

conceptnota voor het houtonderwijs. De Confederatie
Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers overlegt samen

“Dat is om twee redenen problematisch”, legt Demeyer uit.

met de Vlaamse Confederatie Bouw welk advies ze

“In de eerste plaats zijn we vroeger, in overleg met de sector,

zullen formuleren aan het kabinet van minister van

afgestapt van verregaande specialisaties in de opleidingen.

Onderwijs Hilde Crevits. Dit moet voor 15 september

Dat was goed, omdat leerlingen op die manier een brede

gebeuren. Duidelijk is wel dat het een voorstel zal zijn

opleiding kregen met alle aspecten van het houtsegment. Ze

‘van de vakman, voor de vakman’. De meerderheid van

kunnen zelf kiezen welke schrijnwerkspecialisatie ze willen

de personen die rond de tafel zitten tijdens dit overleg

uitoefenen, maar hebben voldoende achtergrond om daarna

is zelf schrijnwerker. Zij voelen dan ook het beste aan

nog over te stappen naar een andere specialisatie. Het voor-

waar de sector nood aan heeft.

stel in de conceptnota neigt naar gespecialiseerde richtingen,
waardoor er deuren zullen sluiten voor de leerlingen. Zij
zullen keuzes moeten maken, terwijl de sector net vraagt om
breed opgeleide werkkrachten.”

Een ander mogelijk specialisatiejaar
zou men kunnen opbouwen rond de

Demeyer: “In de tweede plaats is dit
voorstel nefast voor de kleinere scholen. Die kunnen nooit twee verschillende richtingen aanbieden en gaan

“Specialisatiejaren zijn
niet langer verplicht, maar
blijven bestaan”

beroepskwalificatie ‘werkvoorbereider’
waarbij technisch tekenen, CAD/CAMtechnieken en kostprijsberekening
meer aan bod komen. “Iedere beroeps-

eentje moeten kiezen. Dat is een moei-

kwalificatie krijgt aan de hand van

lijke oefening die best te vermijden is.”

gevraagde kennis en kunde weliswaar

Specialisatiejaren niet langer verplicht

een bepaalde moeilijkheidsniveau. Het
secundair onderwijs kan de niveau’s 2, 3 en 4 aanbieden, een
bacheloropleiding begint bij niveau 6. De beroepskwalificatie

Een andere bezorgdheid is de toekomst van de specialisatieja-

voor werkvoorbereider is ingeschaald op niveau 5 en zit dus

ren. Die zijn vanaf 2023 niet langer verplicht om een diploma

klem tussen secundair onderwijs en hoger onderwijs. Daar

secundair onderwijs te halen, hoewel ze wel blijven bestaan.

moeten we een oplossing voor vinden”, zegt Demeyer.

In principe behalen alle leerlingen vanaf dan op het einde
van het 6de jaar hun diploma.

Schrijnwerkarmoede in hoger onderwijs

“Je hebt steeds leerlingen die enkel een diploma willen en

Heel wat TSO-leerlingen volgen na het secundair

daarna uit de opleiding verdwijnen. Zij zullen niet langer

onderwijs een opleiding in het hoger onderwijs, hetzij

een specialisatiejaar volgen, omdat het niet verplicht is. De

een bachelor- of master-opleiding. Voor de houtminnende

gemotiveerde leerlingen moeten we wel naar dit specialisa-

leerlingen zijn de opties beperkt. Zo bestaat er enkel de

tiejaar krijgen met relevante en boeiende expertises. Ik denk

bachelor Houttechnologie in één school en de bachelor

bijvoorbeeld aan houtskeletbouw, maar ook aan ‘Decor- en

Interieurvormgeving. Demeyer: “Dat is te weinig. Meer

standenbouw’. Die laatste bestaat al, maar valt niet onder

scholen die dergelijke richtingen aanbieden resulteert volgens

de houtopleidingen. Nochtans is die opleiding doordrongen

mij niet in meer concurrentie, maar in niveaubewaking. Ik

van schrijnwerk. Denk maar aan de voorbereidingen met

heb al verschillende leerlingen naar Duitsland zien gaan voor

houtbewerkingsmachines of aan de opbouw van de standen

een ingenieursopleiding. Moet de houtsector daar niet eens

ter plaatse. Dat zijn volgens mij twee niches die een specia-

dringend over nadenken? Want vanuit de industrie merken

lisatiejaar zouden kunnen krijgen binnen de opleidingen en

we dat er wel degelijk nood is aan dat soort profielen.” n

daadwerkelijk leerlingen motiveren”, zegt Demeyer.
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Project in de kijker

Houtschakelbouw elimineert
achilles van massieve houtbouw

Massieve houtbouw komt momenteel nog niet erg veel voor

van een gevelmuur horizontaal op elkaar worden gestapeld.

in de Belgische bouwsector. De natuurlijke werking van

Hout is immers een natuurlijk materiaal en zal gaan werken.

het hout schrikt veel aannemers en bouwheren af, maar

Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid zal hout vocht opne-

aannemersbedrijf en lid van de Confederatie Bouw Bert

men en zwellen. Bij een lage luchtvochtigheid zal het hout

Bouw vond een systeem dat hiervoor een oplossing biedt.

drogen en weer krimpen. Die horizontale werking vinden niet

Bovendien waarborgt het naast een minimale werking ook
luchtdichtheid. En de balken hoef je langs de binnenkant
niet eens meer af te werken.
Tijdens Open Wervendag gingen de grote projecten met heel
wat media-aandacht lopen. Denk maar aan de baggerboten van
DEME in de Antwerpse haven of de restauratie van erfgoedgebouwen als de Sint-Baafskathedraal in Gent. Toch zijn er ook
kleine, deelnemende projecten die aandacht verdienen. Niet
omwille van de schaal, maar wel omwille van de innovaties.
Die zijn niet altijd zichtbaar spectaculair, maar kunnen wel
voor een ingrijpende verandering zorgen. Zo staat in Hoogstraten de tweede werf in België die werd opgebouwd aan de hand
van het massief houtschakelbouwsysteem van Systimber. Dat
werd ontwikkeld door Wolfgang Verraes, geen onbekende in de

Bert Van Ginkel van Bert Bouw paste het Systimber-systeem toe.

schrijnwerkwereld en al langer voortrekker van het houtbouwverhaal in ons land (zie kader verderop).

Natuurlijke “zetting” minimaliseren

alle aannemers, bouwheren of architecten aantrekkelijk voor
hun bouwproject.
Verraes zocht en vond een oplossing voor de werking van het

30

Verraes ging op zoek naar een manier om de werking van het

hout in de manier van stapelen. Hij stapelt de balken niet

hout in bouwconstructies te minimaliseren. Dat bleef tot nu

langer horizontaal op elkaar, maar schakelt ze verticaal tegen

toe de achilleshiel van de massieve houtbouw omdat de balken

elkaar. De houten balken worden aan elkaar bevestigd door
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Project in de kijker

middel van speciale bouten metalen afstandshouders die de

Gebruiksvriendelijk systeem

ene balk aan de andere schakelen en daarbij een uitzettingsvoeg tussen de balken bewaren om de zetting van het hout op

Bert Van Ginkel zag wel graten in het systeem. De aannemer en
zaakvoerder van algemeen aannemingsbedrijf Bert Bouw zocht
een ecologisch alternatief voor het traditioneel metselwerk met
snelbouwstenen. “Ik had nog nooit van Systimber gehoord,
maar de beloofde voordelen hebben me over de streep getrokken. De werf waar ik dit systeem toepas is een verbouwing.
Het gelijkvloers is een overblijfsel van de bestaande woning die
hier stond. Die ruwbouw blijft behouden, hoewel we op de 1e
verdieping alles hebben gesloopt. Daar komt een nieuwbouw
volume met het Systimber-systeem”, vertelt Van Ginkel.
Zijn eerste kennismaking met Systimber smaakt alvast naar
meer. “Het is een erg gebruiksvriendelijk bouwsysteem, omdat
Systimber alle elementen pasklaar levert. Wij bezorgen hen
uitvoeringsplan van de architect, waarna een ingenieur het
plan vertaalt naar een bouwplan voor de Systimber-balken. Zij

Voor de montage heb je maar een paar slagschroefmachientjes nodig.

berekenen de hoeveelheid balken en zagen de balken op maat
met een CNC-machine. Vervolgens leveren ze een kant-en-klaar

te vangen. Achter deze uitzettingsvoegen zit tussen 2 balken

bouwpakket op de werf. De uitvoeringsplannen die Systimber

telkens een verborgen dubbele tand-groef verbinding met een

levert zijn erg gedetailleerd. Voor iedere wand, vloer of plafond

flexibele EPDM-dichting die ervoor zorgt dat deze uitzettings-

zijn de balken genummerd, waardoor er geen misverstanden

voegen zowel bij een hoge als lage relatieve luchtvochtigheid

ontstaan”, vertelt Van Ginkel.

luchtdicht blijven. Dit zorgt voor een vormvaste en luchtdichte
ruwbouw, iets wat anders niet helemaal gegarandeerd kon

De aannemer ziet bovendien nog een ander groot voordeel

worden met traditionele houtbouw. Bij Systimber omschrijven

van deze bouwwijze. “Het systeem dwingt je om op voorhand

ze hun manier van werken als ‘houtschakelbouwtechnologie’.

goed na te denken over de opbouw en het ontwerp van een

“Voor de montage behoef je op de werf niet meer dan een paar

woning. Eenmaal alles op het plan staat, kan je nog moeilijk

slagschroefmachientjes. Bovendien kan je dit systeem perfect

aanpassingen doen. Bij de ontwerpfase moet alles dus minuti-

toepassen in kleinschalige projecten en in een stedelijke omge-

eus uitgedokterd worden. In een traditionele ruwbouw wordt

ving”, vertelt uitvinder Wolfgang Verraes. Nog een opvallend

er soms geïmproviseerd om bepaalde details op te lossen, maar

detail: De onderdelen van dit systeem zijn volledig herbruik-

hierdoor verlies je veel tijd.” Het mag niet verwonderen dat

baar.

Van Ginkel dus heel wat tijdswinst boekte tijdens de uitvoe-

De houten balken worden op maat geleverd op de bouwwerf.
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ringsfase. De ruwbouw en dakbedekking van de 150 m² grote
verdieping werkte hij in een week tijd af. “Bovendien win ik
ook heel wat tijd met de binnenafwerking, omdat de houten
balken geen afwerkingslaag nodig hebben. Aan de binnenkant
zijn ze standaard voorzien van een witte primer waardoor je
een mooie houten wand of plafond krijgt.”

Afwerking
De massieve houtbouwstructuur in Hoogstraten wordt afgewerkt met houtwolisolatie en een buitenpleister. De elektriciteitsleidingen zijn weggewerkt in Systimber-balken waar een
schacht werd uitgefreesd in het atelier tijdens de voorbereidingsfase. Sanitaire en ventilatieleidingen worden vooraf, in
overleg met de klant, vakkundig in de bouw werggewerkt.
De constructie van de woning in Hoogstraten is uitzonderlijk,
omdat het een traditionele ruwbouw combineert met een
verdieping in houtschakelbouw. De verdiepingsvloer bestaat

genover staat eveneens de tijdwinst die je boekt met de coördi-

dus uit betonnen dallen. “Maar op het vlak van akoestiek zijn

natie. Belangrijker is evenwel dat de bouwheer en de architect

er verschillende oplossingen mogelijk in een woning die men

zich kunnen vinden in het verhaal van massieve houtbouw en

volledig met het Systimber-bouwsysteem bouwt. Je kan wer-

de ecologische voordelen. Systimber heeft de drempel met dit

ken met een dubbel plafond met daartussen isolatiemateriaal,

systeem alvast wat lager gelegd.”

je kan een vals plafond voorzien, of zelfs chape over de houten
balken storten. Die zijn zelfdragend. Balken die van de ene

Bij Systimber zijn ze overigens optimistisch over hun debuut-

verdieping naar de andere lopen, kan je onderbreken met een

jaar. “De Systimber-technologie stond pas in maart op punt,

geluidsabsorberend en -reducerend materiaal”, vertelt Karel

waarna we een eerste woning hebben gebouwd. Dit jaar zullen

Vervaet van Systimber.

we af klokken op 10 à 12 projecten. Dat overtreft onze stoutste
dromen en bewijst dat de markt hier klaar voor is”, vertelt

Kostprijs

Karel Vervaet. “We zullen dit product verder promoten als een
soort van nieuwe baksteen voor de architect. Die heeft er even-

Van Ginkel zal dit systeem verder promoten bij zijn klanten,

veel ontwerpvrijheid mee als bij traditionele woningbouw. Die

maar hij beseft dat de bouwheer en de architect open moeten

boodschap moeten we nu overbrengen aan de buitenwereld.”

staan voor dergelijke innovaties. “Louter op prijs zal je niet
winnen, hoewel de kostprijs niet heel erg veel hoger is. Daar te-

Meer informatie: www.bertbouw.be

De Belgische houtbouw-pionier
Wanneer we het verhaal over het Systimber-

“Ik heb in de jaren negentig meer dan

systeem voorleggen aan een schrijnwerker,

3.000 huizen gebouwd door middel van

reageert die meteen met de naam van

houtstapelbouw. Na 35 jaar in de bouwsector

Wolfgang Verraes. “Die man had vroeger ook

ben ik er dan ook van overtuigd dat de

een heel systeem uitgedokterd voor massieve

toekomst in de houtbouw ligt. Het is

houtbouw”, klinkt het bij de schrijnwerker.

budgetvriendelijk en vormt een ecologisch

Wat blijkt? Niemand minder dan diezelfde

en evenwaardig alternatief voor beton en

Wolfgang Verraes zit achter de Systimber-

baksteen”, verklaart hij.

techniek. Het systeem komt dus niet zomaar
uit de lucht vallen. “Ik ben 7 jaar bezig

“Bovendien heb ik mijn opleiding gevolgd in

geweest met de ontwikkeling van Systimber”,

een Duitse school. Dat land is een voorloper

vertelt bedenker Wolfgang Verraes.

en innovator op het vlak van houtbouw.
Bovendien waren mijn ouders meubelmakers. Werken

Waarom Verraes al jarenlang rotsvast in hout gelooft?
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met hout heeft er dus altijd al ingezeten bij mij.”

FUSO - A Daimler Group Brand

EEN GAMMA AAN
MOGELIJKHEDEN.
CANTER. MADE FOR BUSINESS.

Zoveel mogelijkheden, en dat allemaal met één voertuig. Met de Canter is immers alles mogelijk, of toch bijna alles. Van 3,5t tot 8,55t en van 4x4 tot Eco Hybride: tussen
onze vijf gewichtscategorieën, drie cabine varianten, drie motoruitvoeringen, zes wielbasissen en talloze bovenbouwen vindt u gegarandeerd uw ideale transportoplossing.
Tezelfdertijd laat de Canter met zijn 3,0 litermotor u een economisch voordelig rijden toe en voldoet aan de emissienorm Euro VI. Daarbij staat de DUONIC ® transmissie
met dubbele koppeling in voor snel schakelen zonder onderbreking van de trekkracht. Met zijn standaard efficiëntiepack ECOFFICIENCY wordt elk traject een lucratieve
zaak, waarbij uw brandstofbesparing kan oplopen tot 9%. www.fuso.be

beherman

Officiële invoerder voor Mitsubishi Motors en FUSO voor België en Groothertogdom Luxemburg.
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Vakkennis

Rij je mee met deze ‘houto’?
In het nieuws spreekt men volop over zelfrijdende wagens,
maar voor het daadwerkelijk zover is, introduceert schrijnwerker Luc Vercammen zijn houten wagen. Hij is lid van de
Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers en bouwde
in drie jaar tijd een wagen uit hout die ook kan rijden. Hij
haalde zelfs de nationale televisie met het Eén-programma
Iedereen Beroemd.
“Tiens, dat is vreemd!”, zegt Luc Vercammen. “Normaal gezien
worden we hier na tien minuten bij de wagen aangesproken
door voorbijgangers.” We staan op een kleine parking voor de
schrijnwerkerij die grenst aan de straat die vlak door het centrum van Hever loopt, een deelgemeente van Boortmeerbeek.
Hij geeft er meer uitleg over zijn bijzondere wagen, maar geen
enkele voorbijganger komt daar tot nu toe tussen. Nochtans
zag de televisiekijkende Vlaming en vakman - heeft die daar
überhaupt tijd voor? – het voertuig twee jaar geleden op het
televisieprogramma Iedereen Beroemd.
“Ze belden mij plots op om te vragen of ze mochten komen
filmen. Ze hadden via via gehoord dat ik aan een houten

Schrijnwerker Luc Vercammen in zijn houten wagen

wagen werkte. Spijtig genoeg was onder meer de motorkap nog
niet gereed. Ik heb toen een hele paasvakantie aan het voertuig

reportage van bijna twee minuten teweeg kan brengen. Ik werd

gewerkt om het presentabel te maken voor zijn televisieoptre-

zelfs bij de bakker aangesproken over hoe het met mijn wagen

den”, lacht Luc Vercammen.

ging. De wagen heeft zelfs als publiekstrekker op de familiedag
van de gemeente gestaan. De zoon van mijn nicht heeft ‘m

Het televisieoptreden ging niet onopgemerkt voorbij. Hij of

overigens gevraagd voor zijn trouw volgend jaar!”

liever zijn wagen werd plotsklaps een bekende in de gemeente
Boortmeerbeek. “Je houdt het niet voor mogelijk wat een

De auto is dan ook een stukje vakmanschap en komt eigenlijk recht uit het hart. “Ik heb nooit plannen of tekeningen
gemaakt. Het zat allemaal in mijn koppeke”, zegt Vercammen
terwijl hij met zijn wijsvinger op zijn slaap tikt. “De houtsoorten waarmee de wagen is gebouwd, zijn ook niet doelbewust
gekozen. Het zijn eerder overschotten die ik nog had liggen.
Enkel voor de cabine heb ik hout aangekocht. Daar heb ik Rode
Noorse Grenen gebruikt, omdat die houtsoort een uitgesproken
houtstructuur heeft met veel lijnen en noesten.” De bodem van
de laadbak maakte hij met Sapeli, de opstaande kanten rond
de laadbak en de bumper zijn van Sipo. Dan zijn er ook nog de
wielschroefjes. Die zijn vervaardigd uit notelaar.
De auto is overigens tot in de details afgewerkt. Wanneer we
plaatsnemen zitten we op een ruime zitbank met voor ons een
proper afgewerkt dashboard. Er zijn zelfs gaatjes voorzien voor
de luidsprekers. Ook het stuur en de versnellingspook zijn vervaardigd uit hout. “Ik heb twee houten latjes uitgehold zodat
die rond de originele pook konden. Daarna heb ik de hoekjes
afgeschuurd tot een langwerpige cilinder. Zaken als het stuur

"De motorkap was het moeilijkste onderdeel om te vervaardigen."
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en de koplampen heb ik uitgefreesd met mijn CNC machine”

Vakkennis

Heel wat onderdelen werden vervaardigd met de CNC-machine.

De deuren van de wagen bestaan uit houten raamprofielen van

De wagen is tot slot een mooie reclame voor de schrijnwerkerij.

68 mm dik. In de raamopeningen van de deurtjes zit weliswaar

“Hij staat altijd vooraan in het atelier waar de klanten binnen-

geen glas. “Hij mag enkel rijden bij mooi weer”, verklaart

komen. Dat is uit praktische overwegingen, maar natuurlijk

Vercammen. Het moeilijkste onderdeel van de wagen? “De mo-

moet ik ook dan steeds mijn hele verhaal doen. Jij bent dus

torkap! Dat hout heb ik moeten buigen. Vervolgens heb ik het

zeker niet de eerste en de laatste aan wie ik een woordje uitleg

net als de rest van de cabine gevingerlast en verlijmd tot een

geef ”, besluit de goedlachse schrijnwerker.

vlak. De afwerking gebeurde met een witte lak, omdat het hout
redelijk gelig werd door de UV straling van het licht.”

Je kan het filmpje over de houten wagen bekijken op de
website van Luc Vercammen: www.vercammenbvba.be

Want hoewel de carrosserie uit hout bestaat, is het onderstel
eigenlijk af komstig van een Suzuki Wagon R. Dat wagentje
kon Vercammen op de kop tikken voor een appel en een ei.
“Ik speel al met het idee om een houten wagen te maken sinds
mijn jeugd. Ik ben nogal een autofan en omdat ik ook een
houtopleiding volgde, leek het me leuk om de twee passies te
combineren.”
De originele wagen onderging dus een grondige transformatie
en er bestaat absoluut geen twijfel over het feit dat de houten
versie een esthetische verbetering is. “Ik wou eerst de carrosserie van de wagen bekleden met hout, maar uiteindelijk heb ik
het voertuig tot op de draagstructuur gestript. Alleen de motor
en het onderstel bleven over. Dat onderstel werd verstevigd
met twee houten balken die in de lengte van de wagen lopen.
Daarop bevestigde hij twee dwarsbalken. “Toen ben ik begonnen met het bouwen van het platform van de laadbak. Daarna
heb ik me toegelegd op de cabine.”
Kan u raden uit welke houtsoort de laadbak gemaakt is?
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Veiligheid

Kent u de nieuwe
veiligheidspictogrammen?
Vorig jaar deden de nieuwe veiligheidspictogrammen hun

in 1992 werd opgezet door de Verenigde Naties . Sinds 2015

intrede op de verpakkingen van chemische producten. De

moeten fabrikantenin de Europese Unie dit systeem toepas-

oude pictogrammen met een oranje achtergrond maakten

sen op hun verpakkingen. Heel wat symbolen zien er nog

plaats voor zwart-witte symbolen met een rode rand. Dat

steeds hetzelfde uit, maar er zijn ook een paar toevoegin-

heeft alles te maken met het nieuwe tekensysteem GHS

gen en veranderingen. De onderstaande tabel geeft alvast

(Globally Harmonised System of Classification and Label-

een goed overzicht.

ling of Chemicals). Dat is een internationaal systeem dat

Bron: WTCB - TV 249 - Schilderwerken
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Zie uw veiligheid en die van uw
personeel in het juiste perspectief!

Vraag uw PreventieBox
En maak kans
op een veiligheidsworkshop
door ons team… voor uw team!

Een onveilige werksituatie is niet altijd even
makkelijk
herkenbaar.
Elk
arbeidsongeval
dat u vermijdt, is pure winst. Economisch, en
menselijk! Neem een afspraak met de adviseur
uit uw streek via www.veiligophetwerk.be.
Zo ontdekt u de troeven van onze verzekering
Arbeidsongevallen en u verneemt hoe u uw
premie kan verminderen met onze restorno’s.
Bij een offerte krijgt u uw gratis PreventieBox,
samengesteld door onze experts, met o.a. een
EHBO-doos en handige tips om het veilig werken
binnen uw bedrijf te promoten!

Ga snel naar

veiligophetwerk.be

www.federale.be

De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten van de onderneming en de economische conjunctuur. Ze zijn niet gewaarborgd

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

in de toekomst. De regels inzake de toekenning van de restorno’s zijn vastgesteld in de statuten van de Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering
tegen Arbeidsongevallen. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be.

Arbeidsongevallen 185 x 130.indd 1

15/07/16 09:41
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Onderwijs

Lokale uitreikingen in de kijker
De Vlaamse Houtproef gaat verder dan alleen maar een

veel schrijnwerktalent geven u een beeld van die evene-

Vlaamse uitreiking. Ook de lokale Confederaties in Vlaan-

menten. Voor meer foto’s kan u terecht op www.facebook.

deren organiseerden een lokale prijsuitreiking voor de

com/Houtproef.

deelnemers. Dit foto-overzicht vol prijzen, blije gezicht en

West-Vlaanderen

Hoog bezoek tijdens de uitreiking van Jef
Verschoore, provincieraadslid en eerste
schepen van de stad Ieper.

De laureaten van de West-Vlaamse uitreiking verzamelden allemaal op het podium.

Waasland

De laureaten uit het Waasland pronken trots met hun prijzen.

Oost-Vlaanderen

De leerlingen poseren samen met onder meer Yves De
Keyser, voorzitter Vlaamse Schrijnwerkers – OostVlaanderen, en Rik Hinnens, voorziter Confederatie
Bouw – Oost-Vlaanderen.
De prijsuitreiking vond plaats bij de
Confederatie Bouw – Oost-Vlaanderen in
Zwijnaarde.
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De werkstukken werden met veel aandacht bestudeerd tijdens de uitreiking
van de Confederatie Bouw Waasland.

Onderwijs

Limburg

De Limburgse laureaten kruipen dicht bij elkaar voor een
groepsfoto.

Het mooie decor voor de uitreiking was het
Limburgse provinciehuis.

Antwerpen

De toekomst van het Antwerpse schrijnwerkberoep poseert broederlijk voor de lens van de fotograaf.

Een laureaat showt vol trots zijn prijs. Er viel
heel wat te winnen tijdens de Houtproef!

Vlaams-Brabant

Met de laureaten van Vlaams-Brabant stond er nog nooit zo veel schrijnwerktalent onder de muziekkiosk
Voorzitter Schrijnwerkers Vlaams-Brabant Jan De Wyngaert
overhandigde de prijzen aan de schrijnwerktalenten.
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Onderwijs
Vakkennis

Vlaamse Houtproef 2016:

Dit zijn de schrijnwerkers van morgen

De Vlaamse laureaten verzamelden in De Casino in Sint-Niklaas.

Veel lachende gezichten tijdens de prijsuitreiking van de

heel concrete manier dat hun talenten ook buiten de school-

Vlaamse Houtproef in De Casino in Sint-Niklaas. Zowel de

banken geapprecieerd worden.”

triomferende leerlingen als de Vlaamse Schrijnwerkersvoorzitter Willy Simoens konden maar moeilijk hun

Winnaars

glimlach verbergen. “Het doet deugd om al dit talent op
één podium te zien. Hier ligt de toekomst van onze sector”,

In het totaal namen er dit jaar 940 leerlingen uit 64 scholen

zegt Willy Simoens.

deel aan de Vlaamse Houtproef. De wedstrijd zelf vond plaats op
14 april. Tussen de wedstrijd en de Vlaamse uitreiking vonden

Dat is nodig, want het gaat niet zo goed met het beroep van

er ook regionale prijsuitreikingen plaats. De winnaars van de

schrijnwerker. Niet goed? Wel, het beroep blijft volgens de

Vlaamse uitreiking waren dit jaar: Kilian Van Nijnatten (TSO) en

VDAB een kwalitatief knelpuntberoep. Werkgevers vinden

Emiel Beyens (BSO), beiden van Vito Hoogstraten, en Matthias

met andere woorden geen schrijnwerkers met ervaring en een

Vlasselaar (BuSo) van Sint Janshof Mechelen. Zij ontvingen een

goede opleiding.

cadeaubon ter waarde van 300 euro van Mediamarkt.

De Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers probeert het

Knelpuntberoep

tij te keren met de Vlaamse Houtproef. Het biedt leerlingen de
kans om zich te onderscheiden in een schrijnwerkwedstrijd,

Ondanks het succes van de wedstrijd, blijft het beroep van

zeg maar het Vlaams Kampioenschap van de schrijnwerk min-

schrijnwerker een knelpunt. Dat komt omdat veel mensen nog

nende jeugd. “Dit is zonder enige twijfel één van de kroonjuwe-

steeds denken dat TSO en BSO minderwaardig zijn. “De situatie

len van onze werking”, verduidelijkt voorzitter Willy Simoens.

is stilaan nijpend”, waarschuwt de voorzitter. “Er is amper

Hij reikte de prijzen uit aan de laureaten en ziet meteen een

instroom vanuit het onderwijs, terwijl het beroep van schrijn-

‘return on investment’. “Je merkt dat deze wedstrijd een hart

werker volgens de VDAB een kwalitatief knelpuntberoep is.”

onder de riem is van de leerlingen. Zij merken plots op een

Met het initiatief wil de Confederatie de negatieve perceptie
rond de opleiding
dan ook wegwerken. “De Vlaamse
Houtproef toont dat
dergelijke richtingen
niet moeten onderdoen. Hier mag en
moet je ambitie en
passie hebben. Dat is
ook nodig om deze
wedstrijd te winnen”,
besluit Simoens.

Kilian Van Nijnatten ging met de overwinning Emiel Beyens (BSO) kraaide victorie bij de
lopen bij de TSO-deelnemers.
BSO-leerlingen.
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Matthias Vlasselaar (BuSo) eindigt op de
eerste plaats bij de BuSO-deelnemers.

NEW

DGH-B
IS VERNIEUWD.

Dé referentie voor alle projecten in de
woning- en utiliteitsbouw is vernieuwd!
Dertien hoofdstukken staan boordevol
honderden nieuwigheden en uitgebreide
technische informatie.
Ook online beschikbaar als e-catalog,
waaruit je direct kan bestellen!

HÄFELE BOUWBESLAGCATALOGUS

www.hafele.be
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Agenda

8e Grote Prijs van de Afwerking

Werkt u dit raceparcours vlekkeloos af?
Praktisch
Karting
De inschrijving gebeurt per kart (max. 6 personen per
kart, minimumleeftijd = 18 jaar):
€ 210 per kart (leden Confederatie Bouw Afwerking)
€ 300 per kart (niet-leden)
Piepende banden, brullende moteren, de geur van verbrand
rubber, het gejuich uit de tribune en het wapperen van de
finishvlag. De Grote Prijs van de Afwerking zorgt ook dit
jaar weer voor het nodige spektakel op in Internationaal

Barbecue
Wil je ook genieten van de overheerlijke barbecue
(3 stukken vlees + 2 frisdranken + 1 wijn)?

Kartcircuit van Genk. Verover jij dit jaar de wisselbeker?
Het concept is simpel: teams tot 6 personen vormen een ploeg
en wisselen elkaar twee uur lang af in een kart. Ploegen met
minder dan 6 karters maken verplicht evenveel wisselstops
als de andere ploegen. Die wissels zorgen voor de nodige
nervositeit, want iedere seconde telt. Het team dat na 2 uur het
meeste rondes (1,4 km) aflegt is de winnaar.

€ 35 per persoon (leden Confederatie Bouw Afwerking)
€ 60 per persoon (niet-leden)

Spectaculair schouwspel
De race is een spectaculair schouwspel voor het publiek, dat
op de tribune bijna het volledige circuit kan overschouwen.
Botsingen, slippertjes, geslaagde inhaalmanoeuvres en nog veel
meer. Het passeert allemaal de revue.

Deadline
Inschrijven is verplicht en dit ten laatste tegen
10 september.

Inschrijven
www.groteprijsafwerking.be of
marjoke.lanckriet@confederatiebouw.be

Afterwork barbecue
Misschien hou je niet van autosport, maar wil je wel genieten
van de sfeer? Je bent van harte welkom. Kom naar dit
afterwork event en geniet van een heerlijke barbecue! Topsport
vraagt overigens om een topmaaltijd.
Ontbreek niet en schrijf snel in via www.groteprijsafwerking.
be of via mail naar marjoke.lanckriet@confederatiebouw.be.
Het aantal karts is beperkt !
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Dag van de Afwerking
maakt nieuwe afspraak met aannemers
De professionals uit de afwerkingssector kunnen dinsdag
29 november 2016 alvast met stip in hun agenda aanduiden.
Dan opent de vakbeurs Dag van de Afwerking voor de 9de
keer haar deuren. “Na de recordeditie van 2015 zijn we
extra gemotiveerd om er dit jaar opnieuw een succes van te
maken”, klinkt de organisatie ambitieus.
Met meer dan 3.600 aanwezigen op de Dag van de Afwerking
was de vakbeurs vorig jaar een schot in de roos. Dit jaar zijn
de verwachtingen dan ook torenhoog, maar organisatoren
BEWAP (Beroepsvereniging voor Afwerkingsbedrijven) en de

In een notendop
Datum: Dinsdag 29 november 2016
Plaats: Brussels Kart Expo, Groot-Bijgaarden
Toegang: GRATIS, mits voorinschrijving op
www.dagvandeafwerking.be (inschrijven kan vanaf
15 september)

Wat: Demonstratiestanden in tent en 140 standen op
8.000 m² inclusief gratis catering

Confederatie Bouw Afwerking zaten niet stil.

Op de website kan je alvast een kort filmpje van

Demonstratietent

de afgelopen editie terugvinden:
www.dagvandeafwerking.be

“De demonstraties in de derde hal verhuizen naar een grote
tent voor de expohallen. Hier moeten de bezoekers een
parcours volgen langs alle demonstratiestanden. Vervolgens

drie grote cateringstanden voor voorgerechten, hoofdgerechten

kunnen ze de expohallen betreden voor de meer dan 140

en desserts worden opgesplitst in meerdere eetstanden. “We

standhouders.”, vertelt Roger Bruyns. “De vrijgekomen ruimte

zullen verschillende eet- en drankstanden hebben, verspreid

in hall 3 zal dienen voor Future Painter, een wedstrijd voor

over de drie expohallen én de tent met demonstraties. Op die

schilderleerlingen. De Brusselse Schilders zullen in dezelfde

manier hebben we een optimale spreiding van de bezoekers.

hall overigens hun 140-jarig jubileum vieren met een

Dat komt de sfeer ten goede, omdat je nergens lege standen zal

tentoonstelling. Tot slot doen er ook nieuwe standhouders

zien”, verduidelijkt Roger Bruyns.

hun intrede. Roger Bruyns: “We geven huidige standhouders
niet meer standoppervlakte, maar gaan actief op zoek naar

Gratis

andere fabrikanten die ook een plaats hebben op de beurs.
Representativiteit gaat voor op kwantiteit!”

Nieuwe indeling

De toegang tot de Dag van de Afwerking is nog steeds gratis.
Ook voor de catering moet je geen euro neertellen. “Dat draagt
bij tot het informele karakter van onze beurs. Als we geen
lekker eten meer kunnen aanbieden, verdwijnt een stukje van

De indeling in de verschillende beroepszones (vloeren; schilder,

de magie”, besluit Bruyns.

stuc & tools; valse wanden/plafonds) blijft ongewijzigd, maar de
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Glasstec 2016:

Gigantisch aanbod vraagt om
goede voorbereiding
Van dinsdag 20 september tot en met vrijdag 23 september
kan je in Düsseldorf opnieuw naar de tweejaarlijkse
vakbeurs Glasstec. Je komt er alles te weten over de
laatste innovaties , producten en trends op vlak van
glasverwerking, -plaatsing en –productie. Een goed
beursbezoek vraagt weliswaar om een goede voorbereiding.
Daarom helpen we je graag op weg.

1. De voorbereiding
Een goede voorbereiding zorgt voor een efficiënt beursbezoek.
Dat is nodig, want tijd is kostbaar. Maar hoe vind je door
de bomen het bos als er meer dan 1.217 standhouders hun

Gratis kaarten
voor aannemers glaswerken
van Confederatie Bouw
Ben je aannemer in glaswerken en lid van de
Confederatie Bouw? Dan hebben we goed nieuws.
De Confederatie Bouw schenkt in samenwerking met
Glasstec 150 kaarten aan haar leden. Zo stimuleert
de werkgeversorganisatie haar leden tot nog meer
innovatie. Want de bouw is een sector in beweging!
Interesse? Geef een seintje aan
evelien.ghysels@confederatiebouw.be.

activiteiten in de kijker willen zetten? Glasstec biedt bezoekers
alvast twee hulpmiddelen op de website. In de eerste plaats is
er de ‘Branchen Guide’ waarmee je standhouders kan zoeken

applicaties. In hall 11,

die interessant zijn voor de activiteiten van jouw bedrijf. Zo is

12, 14, 15, 16 en 17 vind

er bijvoorbeeld een categorie voor ‘ramen en gevels’.

je standhouders die te
maken hebben met het

De tweede selectietool is het ‘Trend Compass’. Dat sorteert

verwerken van glas.

de standhouders op basis van de huidige trends in de
glasindustrie. Denk maar aan innovatieve producten voor het

Zoek je nog specifiekere

verwerken van glas. Voor meer informatie kan je altijd surfen

informatie die op

naar de uitgebreide website van Glasstec: www.glasstec.de.

één plaats wordt
gebundeld? In hall 9 staat de tentoonstelling over het

Op die website kan je ook toegangskaarten kopen aan een

‘meten en controleren van glas’, terwijl je in hall 11 het

verminderd tarief. Een dagkaart kost je er bijvoorbeeld maar 33

competentiecentrum Glass + Facade terugvindt dat alle kennis

euro in plaats van 46 euro aan de kassa op de beurs zelf.

bundelt over glas voor buitentoepassingen.

2. Het bezoek

Tot slot is Glasstec de ideale plaats om glastoepassingen van
de toekomst de ontdekken. Of zoals één van de standhouders
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Een bezoek aan Glasstec is overweldigend met zo’n

het verwoordt: “Glasstec wordt steeds meer een forum voor

hoeveelheid standhouders, maar de indeling van de beurs

innovatie. Wij zijn niet langer geneigd om alleen bestaande

helpt je al een flink eind op weg. Hall 9 tot en met 11 geeft

producten te tonen, maar eveneens toekomstige producten die

onderdak aan de standhouders met glasproducten en andere

nog volop in ontwikkeling zijn.”
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20–23 September 2016

Inspired by glass
Pure inspiratie! De toonaangevende beurs glasstec presenteert
oplossingen en producten voor energie-efficiënt bouwen.
Gebruik de “industry Guide” in het glasstec-portaal, u vindt er alle
informatie uit uw branche om uw bezoek aan de beurs optimaal
voor te bereiden.

Voor meer informatie:
Fairwise BVBA

www.glasstec.de/architectureconstruction

Hubert Frère-Orbanlaan 213 – B-9000 Gent
Tel. +32 (9)245 01 68 – Fax +32 (9)245 01 69
info@fairwise.be

glt1602_A2_186x128_BE_NL.indd 1

19.07.16 08:29
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OTT combimelt : EVA en PU in één lijmtank

Technische infofiche machines
Dé specialisten in hun vakgebied!
Bruggesteenweg 109C - 8830 Hooglede-Gits

T: 051 70 54 66

F: 051 70 54 67

cnc-houtbewerkingsmachine
Format-4
H500 by DB&S
info@dbs-machines.be
www.dbs-machines.be

1.

Wat is de minimale en de maximale werkbreedte?.......................................................................... Min : 3740mm ; Max : 6730mm

2.

Wat is de minimale en de maximale werkhoogte? ...........................................................................Min : 1570mm ; Max : 1925mm

3.

Is zagen mogelijk? ...........................Ja, met zaagaggregaat en met geïntegreerde groefzaagaggregaat in de richting van de X-as

4.

Is de machine voorzien van een booreenheid? ...............................Ja, boorkop met 18 boorspillen (12 verticaal en 6 horizontaal).

5.

Hoe is de werktafel uitgerust? ................................................................. Met dwarsbalken (eventueel automatische positionering)

6.

Welk assenstelsel is voorzien? ............................................................................................................................................. 5-assen.

7.

Welke opspanningsmogelijkheid? ........................................................................................................................................ HSKF63

8.

Is er een automatische gereedschapswisselaar? ................................. Vaste wisselaar zijdelings met 10 posities en meevolgende

		
9.

schotelwisselaar in X met 24.

Welk soort besturingssysteem is er aanwezig? ..........Eigen software van Format-4 ; verschillende varianten mogelijk naargelang

		

gebruiksbehoeften (voor kasten, massief, ramen, …).

10.

Heeft de machine een automatische smering? .............................................................................................................................. Ja

11.

Is een degelijk onderhoudsschema bij de machine gevoegd? ...................................................................................................... Ja

12.

Is er een degelijke Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig? ............................................................................................. Ja

13.

Wat zijn de specifieke veiligheidsvoorzieningen van deze machine? ..................................Standaard met drukmatten vooraan en

		

hekwerk achteraan en zijdelings; optioneel met bumpers of lichtgordijn.

14.

Zijn er specifieke opleidingsvoorzieningen nodig voor de bediening van deze machine? ............................................................ Ja

15.

Zo ja, waar worden deze gegeven? ..................................In het bedrijf zelf of bij de fabrikant? Door onze techniekers bij de klant

		

zelf na installatie machine.

16.

Wat is de kostprijs van deze machine? ....................................................................................................................Vanaf 130 000 €

17.

Is er een degelijk afzuigsysteem aanwezig? ........................... Standaard is er een traploos hoogtegestuurde afzuigkap aanwezig

		

en een automatische sturing van de afzuigmond.

DB&S
Bruggesteenweg 109C,
8830 Hooglede-Gits
www.dbs-machines.be
info@dbs-machines.be
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Dag van de
Afwerking

EEN VENSTER Op
DE TOEKOMST.

dinsdag 29 november 2016

Ga een echte vertrouwensrelatie aan
met WIB®, uw producent van ramen
en veranda’s in PVC of aluminium.
WIB® garandeert u zoveel meer

Vakbeurs en netwerkevent van het jaar voor
fabrikanten, voorschrijvers, architecten en
vakmannen uit de volledige afwerkingsector :
schilders, schrijnwerkers, plaatsers
van plafond- en wandsystemen, parket-, tegel- en
mozaïekplaatsers, stukadoors, glazenmakers,…

dan alleen kwaliteit:
compleet productgamma
snelle en gedetailleerde offerte
technisch-commerciële

In de ruime hallen van Brussels Kart Expo in
Groot-Bijgaarden van 10u00 tot 20u00.

ondersteuning

Gratis toegang tot meer dan 140 standen.

verzorgde levering door

Gemoedelijke sfeer met gratis buffetten en drank.

onze vrachtwagens

Wie niet wil ontbreken als standhouder kan terecht bij
Steve Caufriez • tel. (02) 545 57 25
of via mail: steve.caufriez@confederatiebouw.be.

Nog slechts enkele standen beschikbaar

www.dagvandeafwerking.be

termijnen worden gerespecteerd

Zeg JA tegen een winnend partnership !
Een echte partner voor echte
ondersteuning ? Contacteer ons
vandaag nog ! www.wib.eu
Geproduceerd in België en Luxembourg

WAKO SA / 2, Z.A.C. Haneboesch II / L-4563 Differdange
T +352 588 06 51 50 / F +352 58 35 33 / info@wib.eu / www.wib.eu

WIB_AD_90x265 NL.indd 1
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Splinterinfo

Nieuws van de sector
CompacMel Plus voor extreme duurzaamheid

Finsa lanceert met CompacMel Plus een volwaardig alternatief
voor compactplaten. Deze HDF-compactplaat is beschikbaar in een
brute (geschikt voor oplijming) en een gemelamineerde (keuze uit
14 decors) uitvoering. De plaat is geschikt voor gebruik in vochtige
binnenruimtes of toepassingen waar een hoge sterkte vereist is. Met
zijn door-en-door zwarte kern en densiteit van > 1000 kg/m³ is deze
uitermate bestand tegen stoten, krassen en slijtage. Op bestelling is
het plaatmateriaal ook verkrijgbaar met brandvertragende eigenschappen. Beveka heeft de Compac Plus (brut) en de CompacMel
Plus (gemelamineerd, wit) op voorraad liggen. U kan op de website
eveneens de catalogus en de technische fiches downloaden:
www.compacmel.be

afdichtend, vullend, thermisch en geluidsisolerend vermogen. Het
product is dan ook niet meer weg te denken in de bouw. Samen met
onze omringende Bostik landen is een compleet nieuw en internationaal georienteerd assortiment ontwikkeld waarmee elke klus
geklaard kan worden. Het assortiment bestaat (o.a.) uit een universele PU-schuim, een speciale brandvertragende PU-schuim (tot 120
minuten), een Flexfoam en een PU Foam MDI Free. De verpakkingen
zijn natuurlijk geheel in de nieuwe Bostik huisstijl, voorzien van
4 talen (NL, FR, EN, DU), een duidelijke af beelding van het toepassingsgebied en eenvoudige pictogrammen waardoor snel het juiste
product gekozen kan worden.
www.bostik.com

Knauf stelt Danoline plafond- en wandsystemen
voor

DB&S verdeelt exclusief Format-4.
DB&S uit Hooglede is reeds jaren gekend als specialist in industriële
houtbewerkingsmachines uit Duitsland en Oostenrijk. Dankzij deze
jarenlange ervaring is er nu een exclusieve samenwerking tussen
DB&S en Format-4 voor België. Met een uitstekende prijs/kwaliteit

verhouding behoren ze zeker tot de top van de markt. In het uitgebreide gamma aan CNC-bewerkingscentra , paneel- en opdeelzagen,
schaafmachines, freesmachines, en breedbandschuurmachines kan
iedereen gemakkelijk zijn gading vinden. Een groot deel van deze
machines zijn ook reeds te bezichtigen in de nieuwe showroom
van DB&S in de Bruggesteenweg 109C in 8830 Hooglede-Gits. Breng
gerust een bezoek op weekdagen van 8u30 tot 17 uur. Wenst u liever
een live-demo? Ook geen probleem! Contacteer hen even voor een
afspraak: 051/70 54 66 of info@dbs-machines.be.
www.dbs-machines.be

Bostik presenteert nieuw assortiment PU Foams
Bostik is wereldwijd een toonaangevende specialist in verbindingstechnologieën. PU(R)-schuim oftewel PU Foam is zo'n technologie.
PU Foam staan bekend om haar uitzettingskracht en haar lijmend,
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Knauf komt met ‘Danoline’ op de proppen met een innovatief
gamma plafond- en wandsystemen. Het belangrijkste kenmerk
van de systeemplafonds is dat zij snel en makkelijk te installeren
zijn met geprefabriceerde uitneembare akoestische plafonds, die
daarna geen afwerking meer behoeven. Het gamma biedt keuze uit
systeemplafonds op basis van geperforeerde gipsplaat met een aantal
variabelen in perforatietypen en –patronen, afmetingen en kantvorm. Een sterke troef van de afgehangen of vrijdragende plafonds
(voor grotere overspanningen) zijn de verschillende ophangsystemen
en de daaruit volgende vrijheid van design. Naast de vele perforatietypen en patronen is Knauf Danoline ook beschikbaar in vele
kleuren, vormen en formaten. Het Danoline gamma is een belangrijke aanvulling in het geluiddempende aanbod, waarmee Knauf het
meest volledige assortiment op de markt aanbiedt.
www.knauf.be

Nieuwe multitools van Bosch met Starlockopnamesysteem
Bosch breidt het programma van professionele multitools met
vijf nieuwe modellen uit: de kabelgebonden machines GOP 55-36
Professional, GOP 40-30 Professional en GOP 30-28 Professional
evenals de accumultitools GOP 18 V-28 Professional en GOP 10,8
V-28 Professional. Alle machines zijn uitgerust met Starlock, een
universeel systeem om de gereedschappen in het toestel te klikken.
Dit waarborgt nog grotere prestaties evenals een hogere bewerkingssnelheid en nauwkeurigere resultaten. Bosch biedt de multitools in
drie vermogensklassen aan: Starlock, StarlockPlus en StarlockMax. Er
zijn in totaal 32 Starlock-accessoires, vier StarlockPLUS-accessoires en
twaalf StarlockMax-accessoires verkrijgbaar. De kleinere vermogens-

Splinterinfo
klassen passen steeds op de grotere machine. Dat betekent dat de
48 accessoires allemaal
compatibel zijn met de
StarlockMax-machine,
bovendien zijn alle Starlock-accessoires achterwaarts compatibel met
de tot nu toe verkrijgbare
oscillerende elektrische
gereedschappen.
www.bosch-pt.be

Renovatie en uitbreiding van magazijnen
Reynaers Aluminium

Decospan lanceert Nørdus en Cabbani
op de Franse markt
Gemotiveerd door de succesvolle lancering van Querkus tijdens de
vorige editie was Decospan ook dit jaar opnieuw aanwezig op Carrefour International Du Bois. Dit keer met maar liefst twee nieuwe
collecties: Nørdus en Cabbani. Cabbani is een collectie van hoogwaardig parket dat naar de eigen hand kan gezet worden doordat

de planken verkrijgbaar zijn in 3 afmetingen, op basis van HDF of
berken multiplex met tand en groef, met een eiken toplaag van 2,
3,2 of 5,5mm en in niet minder dan 23 verschillende kleuren. Met
Nørdus biedt Decospan een toegankelijke collectie van gefineerd
plaatmateriaal die perfect past bij de trend naar een meer Scandinavische en modernistische interieurvormgeving. Door de unieke
mixmatch-techniek krijgen de fineerplaten een massief karakter,
zonder optische onderbreking. Nørdus is verkrijgbaar als gefineerde
plaat, flex en bijpassende kantenbanden.
www.cabbani.com en www.nordusdecospan.com

Rectavit komt met 1079 AluSpray
Rectavit pakt uit met de nieuwe 1079
AluSpray: een duurzame verspuitbare
contactlijm in een draagbare canister
specifiek voor het bevestigen van
metalen en harde kunststofplaten op
diverse ondergronden. Denk hierbij aan
het tweezijdig verlijmen van aluminium op harde isolatieplaten (PIR/PUR).
Het is de ideale lijm voor het maken
van vlakke sandwichpanelen en het
bevestigen van harde kunststofplaten
op hout, maar ook voor glasvezelversterkte kunststoffen en diverse metalen op houten dragers.
Belangrijk bij de 1079 Aluspray is dat de lijm harder is en een hoge
temperatuursbestendigheid heeft (tot +115°C). Een fijne webspray,
snelle droging en krachtopbouw dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de afwerking. Voor meer info, vraag naar de
1079 AluSpray bij uw verdeler.
www.rectavit.be

Reynaers Aluminium neemt zijn nieuwe magazijnen op de Duffelse
site in gebruik. Deze uitbreiding van de logistieke capaciteit met
nieuwe magazijnen met een oppervlakte van bijna 20.000 m² kadert
in de ambitieuze investeringsplannen van Reynaers Aluminium.
Voorheen hadden de magazijnen een totale oppervlakte van bijna
50.000 m². Dankzij de bijkomende 20.000 m² kunnen voortaan
verschillende orders gelijktijdig opgehaald en sneller geleverd
worden. 12.000 m² is voorzien voor het stockeren van accessoires en
onderdelen, waaronder scharnieren, sloten, dichtingen en bevestigingsmateriaal. De overige 8.000 m² dient als bijkomende opslagplaats voor aluminium profielen. Reynaers Aluminium investeert
ruim 25 miljoen Euro in de uitbreiding en vernieuwing van haar
hoofdkantoor en magazijnen in Duffel. Dit kadert in een internationaal investeringsplan waarvoor het bedrijf 50 miljoen Euro uittrekt.
www.reynaers.be

Grote uitbreiding buitendeuren bij Skantrae
Skantrae, Nederlands grootste luxe binnendeurenleverancier, heeft
haar assortiment uitgebreid met nieuwe buitendeuren, aluminium
buitendeurbeslag, en een geheel nieuw assortiment Optimax buitendeuren. Dit is de verzamelnaam voor FSC® gecertificeerde hardhoutsoorten met sterkteklasse 1-2. Voor OptiMax wordt gebruik gemaakt
van drie duurzame houtsoorten: Sapupira, Guariuba en Tatajuba.
Deze FSC hardhoutsoorten staan bekend om hun sterkte, duurzaamheid en hun optimale geschiktheid voor buitentimmerwerk zoals
kozijnen en deuren. Naast het buitendeurenprogramma in OptiMax
hardhout, breidt Skantrae de inmiddels zeer succesvolle Skantrae
Nova voordeurenserie verder uit. Ook deze deuren zijn gemaakt uit
een speciale plaat van FSC okoumé, waarin twee aluminium lagen
zijn aangebracht. De kern van deze plaat bestaat uit hoog isolerend
materiaal, hierdoor
hebben deze deuren
een hoge isolatiewaarde
(van U = 1,49 bij een
deurdikte van 40 mm,
tot U = 1,13 bij een
deurdikte van 54 mm).
Het nieuwe aluminium
buitendeurbeslag van
Skantrae zijn tot slot een
andere toevoeging aan
het gamma en hebben
een F1 finish en kunnen
gecombineerd worden
met vrijwel iedere Skantrae buitendeur.
www.skantrae.com
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Diversen

Wij heten de nieuwe leden
van onze federatie welkom

Adverteerdersregister

De HR

Wielant Jean-Baptiste

1540

HERNE

BVBA

Emiel Van Nyen

2340

BEERSE

BVBA

Parket - Dekor

1745

OPWIJK

De HR

Vanderstraeten Steven

1745

OPWIJK

45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glasstec

BVBA

Moreels B2b

3540

HERK-DE-STAD

09  . . . . . . . . . . . . . . . . . Haco Trading Company

BVBA

Algemene Schrijnwerkerij Beuckeleirs

2547

LINT

BVBA

Davy Braeckmans

2845

NIEL

BVBA

Vandepitte Wooninrichting

8510

KORTRIJK

21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leitz Service

NV Houthandel Thiels

2230

HERSELT

15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limoco Industries

De HR

Heyndrickx Joeri

9140

TEMSE

BVBA

Fordeyn

9968

ASSENEDE

BVBA

Van de Weyer Peter

2610

ANTWERPEN

45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maltha Glass Recycling

De HR

Palais Pascal

9700

OUDENAARDE

02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mirodan Bouwglas

De HR

Himpe Bruno

8520

KUURNE

De HR

Vande Maele Jeroen

8780

OOSTROZEBEKE

BVBA

Dim:s Project Interieurs

3500

HASSELT

27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Noblesse

BVBA

Timber Works

2223

HEIST-OP-DEN-BERG

17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philips Constant

De HR

Iserbyt Thomas

8530

HARELBEKE

BVBA

Jose Monsecour

9620

ZOTTEGEM

EBVBA

Wackens Dirk

9190

STEKENE

07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Gobain Gyproc

BVBA

Agten

3940

HECHTEL-EKSEL

19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sika

De HR

Cypers Johan

3200

AARSCHOT

BVBA

Cormier Parket

9080

LOCHRISTI

47  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dag van de Afwerking
21  . . . . . . . . . . . . . . . . .  DB&S machines & Foils

41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hafele Belgium

15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lismont

33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitsubishi Motors

52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-Gobain Glass

25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SMI
17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trappen Smet

Wegens stopzetting TE KOOP :
- gebouw (voormalige schrijnwerkerij) oppervlakte ca 405 m2, op een perceel van ca 736m2,
gelegen in verkaveling MARO63, BPA 13
Leiekant
- machines voor schrijnwerkerij
- handgereedschap
- kostprijs gebouw zonder inboedel = 160.000 euro
- inventaris van machines en gereedschap op
aanvraag verkrijgbaar

ALGEMENE KIJKDAGEN :
10/09/2016 en 11/09/2016: tussen 10 u en 12 u en
14 u en 18 u
08/10/2016 en 09/10/2016: tussen 10 u en 12 u en
14 u en 18 u
LIGGING : Leieweg 14, 8510 Marke
Contactgegevens: buyck.nuytens@proximus.be
of 056/211560

19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryma Machines
11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Canneyt
51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Hoecke
04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vens & Thiers
23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VG machines
19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wanzeele
47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIB

Wenst u ook te adverteren?
contacteer Inge De Ridder
op 053/80 87 47
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Start de turbo op het moment dat u het nodig heeft! Meer
produceren met minder voorraad en zonder nieuwe machines?
Met de voorgemonteerde lades van Van Hoecke gaat u pas écht
vooruit. Ontdek het zelf! www.vanhoecke.com
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EEN NIEUW
LOGO VOOR
SAINT-GOBAIN!
De brug met zeven bogen, een historische verwijzing naar de
brug te Pont-à-Mousson, is in het nieuwe logo geëvolueerd
naar een kleurrijke skyline.
Deze dynamische lijn verbindt de oude brug-contouren
met een geheel van duurzame leefomgevingen. Het nieuwe
logo vertaalt beter dan ooit onze bedrijfsdoelstelling:
de inrichting van de leefomgeving vernieuwen en het
dagelijkse leven verbeteren.
Dit doen wij op duurzame wijze, om voor
de toekomstige generaties onze planeet
te beschermen.
Comfort en duurzaamheid, 2 kanten
van eenzelfde medaille.
www.saint-gobain-glass.com

SAINT-GOBAIN
Wereldmarktleider voor
de inrichting van de
leefomgevingen
Sterke merken waaronder
Glassolutions, Gyproc,
Isover, Weber
Aanwezig in 66 landen,
met meer dan 170.000
medewerk(st)ers
The future of glass.
Since 1665.

