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Verantwoordelijke uitgever
Mark Vandecruys

Voorwoord 
Beste lezer,

2019 is nog niet helemaal ten einde of het nieuwe jaar kondigt zich 
al aan met heel wat innovatieve projecten. Allemaal verschillend en 
uniek, maar met één gemeenschappelijke noemer: duurzaamheid.

VM Building Solutions heeft steeds gemikt op duurzaamheid voor haar 
producten: dakbedekkingen in EPDM en gevelbekledingen. De keuze 
om VMZINC, toonaangevende speler binnen de wereld van de zink, 
op te nemen in het bedrijf was dus snel gemaakt. Zink, een natuurlijk 
product, is eindeloos recycleerbaar en wordt sinds meer dan 180 jaar 
door iedereen erkend als uiterst duurzaam. In 2020 zullen we in het 
kader van circulair bouwen nóg verder investeren in milieuvriendelijke, 
kwalitatieve en duurzame oplossingen voor jou en jouw klanten.

Ikzelf ben in elk geval optimistisch wat de toekomst betreft. Mijn 
professioneel leven staat al meer dan 30 jaar in het teken van 
VMZINC. En vanaf 1 november heb ik ook een nieuwe uitdaging 
opgenomen als Managing Director van VM Building Solutions. 
Dit geeft me meteen ook de kans om me te verdiepen in de 
toepassingsmogelijkheden van EPDM. Elke dag ontmoet ik collega’s 
met passie voor hun werk en die, hun klanten helpen met de beste 
oplossing, zeer hoog in het vaandel dragen.

Als je net zo leergierig bent als ik, nodig ik je uit om dit jaar nog één 
van onze gratis VMZINC- of EPDM-opleidingen te volgen. 
Zo leg je meteen een goede basis voor een succesvol 2020.

Veel leesplezier en prettige eindejaarsfeesten aan iedereen!

Colofon
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WIJ HOUDEN GRAAG CONTACT!

U toch ook? Wij hebben uw toe-
stemming nodig om verder in contact 
te blijven.
Dit kan heel eenvoudig door via 
onderstaande link te bevestigen 
dat u Bzine wil blijven ontvangen.

www.vmbuildingsolutions.be/
nl/gdpr

De nadruk van teksten, tekeningen en foto’s verschenen 
in Bzine is strikt verboden zonder de schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Zowel de vertalings-
rechten als de rechten op nadruk worden wereldwijd 
aan VM Building Solutions voorbehouden.

Johan Bessemans
Managing Director VM Building Solutions Benelux
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Projecten in de kijker

Nieuws

Hoog en droog wachten op de trein
in Mechelen dankzij Evalastic!

Resistit G SK 

Blik op zink: La Corbeille!

Gevel-assortimentClips & Go

Ons ruim gevelassortiment 
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De renovatie van het Mechelse station staat centraal 
in het project ‘Mechelen in beweging’, met als doel de 
mobiliteit in en rondom het station te verbeteren. De 
werken zijn gestart in 2018 en zullen ongeveer 7 jaar 
duren. De treinreizigers kunnen wel nu al hoog en droog 
op hun trein wachten. De perrondaken werden afgewerkt 
met Evalastic EPDM door dakdekkersteam Landuyt.

Een op-en-top kwaliteitsdak…
Het team van Landuyt bvba heeft jarenlange ervaring met de plaatsing van EPDM 
dakbekleding. Door hun expertise konden de dakdekkers het golvende dak van 
2500 m² snel, kwalitatief en professioneel plaatsen. De lichtgrijze kleur van dit 
afdichtingsmembraan reflecteert zowel zonlicht als warmte en de kleur past ook 
perfect bij de omgeving.

Meer ruimte, meer licht
Om het comfort van de reizigers te verhogen werd de fietsenstalling centraal geplaatst 
en het aantal technische elementen op de perrons geminimaliseerd. De luifels werden 
eveneens aangepast met een lichter en onderhoudsvriendelijke kunststof. Op die 
manier baadt het station in direct daglicht. 
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Hoog en droog
wachten op de trein in

Mechelen dankzij Evalastic!

EPDM

Oppervlakte
2500m2

Dakdekker
Landuyt bvba

EPDM
Evalastic  - met warme lucht lasbaar 
EPDM-systeem voor alle types daktoe-
passingen

Voordelen:

- Geen vlam op het dak: 
EPDM is vuurvrij verwerkbaar

- 50 jaar later nog even waterdicht als 
de eerste dag

- Duurzame dakbedekking bestand 
tegen extreme weersomstandigheden

- FLL gekeurd

Dronefotografi e Landuyt J bvba

Dronefotografi e Landuyt J bvba



Hoog en droog
wachten op de trein in

Mechelen dankzij Evalastic!
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De perrons worden ook langer en ruimer. Zo krijgt men een bredere kijk 
op de horizon. 
Het open ontwerp van het dak, met afwisselend geplaatste luifels, doet 
je wegdromen en versterkt het reisgevoel.

Mechelen in beweging
Eens de werken zijn afgerond, zal het station van Mechelen over 
twee extra sporen beschikken, twaalf in totaal. De stad wil van het 
vernieuwde station een sociale en economische trekpleister voor de 
regio maken!

Evalastic in beweging
Evalastic is de ideale keuze in EPDM dakbekleding voor de golvende 
vormen van het dak van het nieuwe Mechelse station. Met de gespoten 
Evacon contactlijm kon de dakbedekking immers snel geplaatst 
worden. ■

Licht, ruimte, comfort, 50+ jaar waterdichtheid, milieuvriendelijk 
en een architecturaal voorbeeld… Evalastic is een hoogwaardig 
EPDM dat de keuze bij uitstek was voor ‘Mechelen in beweging’. Dronefotografi e Landuyt J bvba



Opzichter 
Groep Bouwen Lier

Bouwheer
Van Loo

Projectontwikkelaar
Tervia’s

Oppervlakte zinkbekleding
300 m²

Techniek
Staande naad VMZINC® 

Oppervlakteaspect
ANTHRA ZINC STRAT

Zink-installateur
Lion Dakwerken bvba

Tankstation ‘La Corbeille’ is een echt statement aan de ingang van het gelijknamige industriepark 
in Westmeerbeek. Het gebouw valt op door de architecturale vorm, die verwijst naar het 
verleden, naar de intussen afgebroken conservenfabriek ‘La Corbeille’. De bijzondere vormgeving 
is geïnspireerd op een blik… en vertaald naar afwerking met zink.

Jaarlijks gingen er ongeveer 100.000 ton groenteconserven bij La Corbeille de deur uit. In 2011 verliet het laatste blik de fabriek en in 2014 werd 
alles gesloopt. Vandaag herrijst op de site van 14 ha een bedrijvenpark met de naam van de oude fabriek. Het tankstation aan de ingang herbergt 
een winkel, broodjeszaak, koffiecorner en zelfs een vergaderzaal. 
De samenwerking tussen de installateur en de technische dienst van VMZINC liep voor dit project bijzonder vlot. En uiteraard plukt iedereen daar 
de vruchten van. Het resultaat is een origineel, duurzaam en opvallend gebouw. ■
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Blik op zink

Als er een wedstrijd bestond voor originele tankstations, 
won dat van ‘La Corbeille’ vast de eerste prijs.

ZINK
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Blik op zink

Nieuwsgierig? Ga zeker eens langs en ontdek... 
Tankstation ‘La Corbeille’
Corbeillestraat 1-3 - 2235 Westmeerbeek



Elk gevelproject is uniek. Om de perfecte geveloplossing 
voor je klanten te vinden, hebben we ervoor gekozen 
om vier types gevelbekleding in de markt te verdelen: 
Cembrit, Kronoart, Rockpanel en VMZINC®. 

Hoe kiest je klant zijn gevelbekleding?
Kleur, tinten en textuur zijn de drie belangrijkste visuele elementen die een 
architect of ontwerper kunnen beïnvloeden om voor een bepaald product te kiezen. 
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De gevelbekleding op maat
van uw klanten

VM Building Solutions helpt u graag 
verder met de uitwerking van
gevelprojecten.

GEVEL
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De gevelbekleding op maat
van uw klanten

Vragen over brandveiligheid, duurzaamheid, plaatsingsgemak of 
technische eigenschappen?
Je vertegenwoordiger helpt je graag verder bij de keuze van het 
beste gevelassortiment voor jouw zaak. 

De esthetiek, het onderhoud, de weersbestendigheid en de veiligheid 
zijn belangrijke eigenschappen die vooral de bouwheer zullen 
interesseren en de uiteindelijke beslissing zullen beïnvloeden.
Gewicht, plaatsingsgemak en duurzaamheid zijn dan weer de criteria 
die de aandacht van de gevelaannemer of dakdekker zullen krijgen.

Cembrit is specialist in gevelplaten in vezelcement. Deze gevelplaten 
combineren    sterkte   met      gebruiksgemak     en      een  stijlvolle, veelzijdige 
aanblik.

Rockpanel gevelplaten zijn vervaardigd van geperste steenwol. 
Ze zijn geschikt voor een snelle en gebruiksvriendelijke afwerking van 
gevels en dakranden.

Kronoart HPL panelen zijn hoogwaardige architectonische gevelplaten.
Eenvoudig te installeren, bestand tegen alle weersomstandigheden, 
tweezijdig decoratief, vuur- en brandbestendig,…

VMZINC is een toonaangevende speler voor zink. Natuurlijk zink is hét 
nobel materiaal bij uitstek. Het brengt elegantie en een combinatie van 
nostalgie en moderniteit in vele gevelprojecten. ■



Resistit G SK
Zelfklevende lucht- & waterdichtingsstrook

In gewapende EPDM die bijzonder geschikt is voor de afdichting van goten en lucht- en waterdichte 
detailleringen zoals bijvoorbeeld rond ramen en deuren.
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Technische specifi caties

Materiaaldikte 1,3 mm

Gewicht circa 1,4 kg/m2

Standaard lengte 20 m 

Breedtes 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 en 100 cm

Toepassingen lucht-en waterafdichtingen rond ramen, 
deuren en dorpels, vochtwering in muren, 
rond schouwen en boven lintelen

VOORDELEN:
• Flexibel en eenvoudig in verwerking
• Hecht op iedere ondergrond
• Met glasvezel wapening NIEUW

Meer informatie? Een staal? 
Neem contact op met uw VM Building Solutions vertegenwoordiger!
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www.isover.be/perfectdak
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Vario® KB1

Vario®

DoubleFit

Perfect dak

Isoconfort 

Vario® KM Duplex

Suspente 
PlaGyp® I

+
+

+
=

+
PlaGyp® I

VARIO
®

System GARANTIE

Ga eens stevig
uit je dak
Isoleren doe je best niet half. Isover biedt als enige op de markt een compleet all-

in-one systeem. In 5 stappen maak je met de hoogwaardige Isover producten een 

perfect geïsoleerd dak, met bovendien 50 jaar garantie op het Vario® assortiment. Met het 

ISOVER dakisolatiesysteem zit je er straks dus warmpjes bij. 

Meer info op www.isover.be/perfectdak.

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

9237_Ad Perfectdak_Briek_NL&FR.indd   1 8/01/19   17:38

Clips & Go
Tevreden klanten en meer uniforme daken en gevels dankzij Clips&Go 2D!

Met de Clips&Go 2D creëeren je klanten 
makkelijk uniforme en kwalitatieve dak-
randen. De Clips & Go 2D blinkt uit in 
gebruiksgemak: geplaatst in 1, 2, 3

1 Plaatsen van het basisprofiel
2 Verlijmen van de EPDM en bijgevolg  

waterdicht maken
3 Sierlijst op het basisprofiel klikken

VOORDELEN:
• Geschikt voor alle EPDM membranen 

van 1,2 mm tot 2,5 mm
• Optimale klemming (geen lekkages/

beschadigingen)
• Hoog in rendement (besparing op 

membraan toebehoren)
• Afwerking: 4 basiskleuren en op 

aanvraag in andere RAL kleuren
• Uniek prefab hoeksysteem

Voor meer informatie over al deze nieuwigheden, kan u steeds terecht bij uw VM Building Solutions contactpersoon.



Een creatief zinkspel gespeeld door een 
schitterend kwartet

Creagora moet enerzijds dynamiek uitstralen en anderzijds 
uitnodigend en beschermend ogen: dat was de opdracht van de 
Christelijke Mutualiteiten voor hun gebouw in Châtelineau. 
Ad’A & Atelier 4D zijn daar ook meesterlijk in geslaagd. Creagora 
is een uniek gebouw geworden. Dat is voor een groot deel het 
zeer originele gebruik van de geveloplossingen van VMZINC: 
geplooide zinkbanen in combinatie met geperforeerd zink!

Geperforeerd zink werd toegepast aan de glaspartijen van het 
Creagoragebouw als zonwering, en ook helemaal bovenaan om 
de dakverdieping met technische installaties af te schermen en
een continu gebouwvolume te creëren. ■
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Interesse in een opleiding in EPDM of zink?
Bezoek onze website www.epdmopleidingen.be of www.vmzinc.be
of neem contact op met uw VM Building Solutions contactpersoon!

Het CM gebouw ‘Creagora’ in Namen
Bouwheer: 
Nationale Alliantie Christelijke Mutualiteiten

Architect: 
Ad’A & Atelier 4D 

Algemeen aannemer: 
Thomas & Piron Bâtiment 

Oppervlakte VMZINC-bekleding: 
± 3.200 m2 gevel 

Techniek: 
Geperforeerd zink en geplooid zink 

Oppervlakteaspect: 
PIGMENTO Rood 

VMZINC at WORK-installateur: 
Troiani & Fils SA 6200 Châtelineau


