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Zink  

Prefab en profileer- 

machine brengen  

Gévier in nieuwe fase. 

PROJECT IN BEELD

Project Hortus 
Alles op de juiste plaats,  

op het juiste moment.

SANITAIR

Prefab Sanitair 
Dit doen wij (alvast  

voor jou) bij prefab  

van inbouwreservoirs.



Voorwoord
Continue verbeteren, 

Wij willen stappen voorwaarts maken, nieuwe 
producten ontwikkelen, leren van vergissingen, 
oftewel continue verbeteren. Een belangrijke 
voorwaarde om dit te kunnen bewerkstelligen 
is dat er rust en regelmaat is in de huidige 
processen. Dit is voor iedere organisatie een 
uitdaging, zeker gezien de omgevingsfactoren  
die hier hoe dan ook op van invloed zijn. 

Desondanks zijn er mooie resultaten geboekt. 
De laatste maanden hebben wij onze digitale 
dienstverlening, website en webshop, EDI 
mogelijkheden, uitgebreid en sterk verbeterd. 
Steeds meer klanten maken gebruik van deze 
tools en ervaren de services en het gemak/
comfort. Wij zullen jou hierover actief blijven 
informeren.

Daarnaast heeft onze productieafdeling 
maatwerkzink een tweetal nieuwe machines in 
gebruik mogen nemen. Hierdoor zijn wij in staat 
om een enorm, nagenoeg onbeperkt, assortiment 
aan zink felsbanen te kunnen aanbieden. 
Ook op het gebied van maatwerkzink is onze 
digitale dienstverlening, de zinktool, verbeterd 

en uitgebreid. Het is nu mogelijk om 
meerdere maatwerkopdrachten en 
tekeningen in één en dezelfde offerte-
aanvraag of opdracht onder te brengen. 
Dit betekent meer gebruiksgemak,  
minder handelingen, voor jou en voor ons. 

Wij blijven verbeteren, juist nu en staan 
open voor suggesties.

Kor Oosterhof
Commercieel Directeur Gévier 
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Hansgrohe Tica, 
nieuw en exclusief bij Gévier 
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Me: ‘Design you’r world’
‘Me’ staat voor een verlengstuk 
van het interieur. In deze editie 
stellen we badkamerstijl  
‘Me’ aan je voor. 

4

Zink
Marco Bosch is lovend over het 
duurzame product zink en wijst 
op de ruime mogelijkheden. 
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Urban Mining Collective
Materialen en producten met 
alle potentie voor een tweede 
leven. Maar dan? 

18

De uitstekende samenwerking tussen hansgrohe en Gévier heeft 
geleid tot een nieuwe serie kranen, hansgrohe Tica, exclusief 
verkrijgbaar bij Gévier.

Complete serie
hansgrohe Tica is een complete kranenserie waaronder 
wastafelmengkranen, keukenmengkranen, thermostaatkranen en 
een showerpipe. De hansgrohe Tica kranenserie is ontworpen en 
geproduceerd met de bekende hansgrohe kwaliteit en kenmerkt  
zich door een ronde en slanke vormgeving. Voorzien van de 
modernste comfort technieken zoals CoolStart, AirPower en 
QuickClean. Dat is hansgrohe Tica.

Uit voorraad leverbaar
Met de hansgrohe Tica kranen krijg je de beste kwaliteit in de markt 
voor een zeer interessante prijs. Tica is daarmee bij uitstek geschikt 
om de badkamer te voorzien van toonaangevende kranen tegen lage 
kosten. De Tica kranen zijn per direct uit voorraad leverbaar.

Meer weten?
Download de Tica brochure op gevier.nl/Tica of neem contact op met 
jouw vertegenwoordiger of verkoopkantoor. Onze collega’s vertellen  
je graag wat de voordelen zijn van het werken met hansgrohe Tica. 
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Badkamerwereld Me
Deze badkamerwereld heeft 
een uitgesproken en eigenzinnig 
design. Door gewaagde combi-
naties en trendy design met 
aandacht voor subtiele details, 
maak je met badkamerwereld 
‘Me’ een persoonlijk statement. 
Belangrijke elementen van ‘Me’ 

zijn een fris design, mix en match 
van verschillende stijlen en gewaagde 
vormgeving, kleuren en materiaal- 
gebruik. 

Fris design
‘Me’ is fris en eigentijds qua design 
en look and feel. Deze badkamer- 
wereld is verrassend en kenmerkt 

Mix and match
Door het combineren van 
verschillende stijlen en gebruik van 
verrassende materialen ontstaat 
er een uniek stijlstatement. De 
verhoudingen en diversiteit zijn 
statements die ‘Me’ typeren. 

Verlengstuk woonkamer
Het design van de badkamerwereld 
‘Me’ wordt gekenmerkt door dat 
het in feite een verlengstuk van 
het interieur van de bewoner is: 

zich door het design met een bijzon-
dere twist.

Uitgesproken
Gedurfde combinaties in vormgeving, 
kleuren materiaalgebruik voor een 
maximaal effect, hiermee wordt  
een persoonlijk statement gemaakt. 
Dit zijn eigenschappen die horen  
bij de badkamerwereld ‘Me’. 

Object
Vanwege de bijzondere vormgeving 
van badkamerwereld ‘Me’ en een 
hoog design-gehalte, worden de in 
‘Me’ gebruikte elementen objecten. 
Een badkamermeubel wordt bijna 
een modernistisch dressoir. 

Perfecte details
‘Me’ kenmerkt zich door de bijzonder 
legmethodes van de designtegels 
tot aan de bevestigingsmaterialen 
van de douchewand, deze subtiele 
details zijn essentieel voor de 
badkamerwereld ‘Me’.

Me: ‘Design you’r world’

Gévier heeft samen met trendwatchers en stylisten voor 

consumenten vier badkamerwerelden ontwikkeld volgens 

de laatste trends. De vier werelden bestaan uit: Me, Home, 

Boutique en Spa. Me staat voor een verlengstuk van het 

interieur. In deze editie van ‘Een warm bad’ stellen we 

badkamerstijl ‘Me’ aan je voor. 
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eigenzinnig, gedurfd en vooral heel 
persoonlijk. 

Passend bij jou budget
Me heeft drie prijsvarianten: Basic, Com-
fort en Premium. Het gekozen materiaal, 
design en afwerking is van invloed op 
de totaalprijs. In iedere variant is ‘Me’ 
zicht- en voelbaar: het uitgesproken 
trendy designkarakter, de verrassende 
combinaties, niet voor de hand liggend 
kleur- en materiaalgebruik. ‘Me’ is een 
badkamer voor de creatieveling.  

‘Me’: Gedurfde combinaties worden  
een verlengstuk van je persoonlijkheid

• Speels en gedurfd 
• Mix and match van stijlen
• Subtiele detaillering

• Verlengstuk interieur
• Design minded
• Trendbewust
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Nieuwe designs, nieuwe technieken en  
nieuwe kleuren; Villeroy & Boch presenteert 
diverse noviteiten waaronder een update van 
een bestseller collectie met een toilet met 
een revolutionair spoelsysteem en nieuwe, 
gekleurde wastafels.

Krachtiger en zuiniger
TwistFlush is het nieuwe spoelsysteem van Villeroy 
& Boch en combineert een optimale spoeling met 
waterbesparing. Een gecontroleerde stroom van 
wervelend water genereert een zeer krachtige draaikolk 
in de kegelvormige pot waardoor vrijwel de gehele 
binnenzijde van het closet wordt gespoeld; vuil wordt 
effectief verwijderd voor een schoon resultaat. Het 
waterverbruik is met 3 c.q. 4,5 liter per spoeling gering. 
Bovendien wordt elke druppel water gebruikt voor de 
spoeling waardoor dit bijna geen spetters geeft over  
de rand. De verspreiding van aerosolen wordt daardoor 
aanzienlijk gereduceerd voor een optimale hygiëne.

Designed for Life
De meest succesvolle badkamercollectie van Villeroy  
& Boch is vernieuwd en heeft een functioneel, 
universeel en tijdloos design. Subway 3.0 biedt een 
uitgebreid assortiment aan fonteinen en wastafels in 

Time for a twist Elektrisch 
verwarmen kent 
veel voordelen

diverse formaten en in zowel White Alpin als Stone 
White, een mat witte tint. Combineer ze met stijlvolle 
meubels, hoge en lage kasten voor een mooie uitstraling 
en praktische opbergruimte. De meubels zijn in diverse 
moderne, matte tinten en houtkleuren leverbaar. De 
nieuwe inbouwbaden zijn ergonomisch gevormd en 
hebben een moderne uitstraling met een slechts 10 mm 
brede rand.  Ze zijn gemaakt van het unieke materiaal 
Quaryl®: dit is kras- en slijtvast en het voelt prettig aan. 
Een optioneel lichtconcept en bijpassende spiegels met 
ledverlichting rondom maken de collectie compleet.

Gekleurde wastafels
De BiColour kleuren van de Artis opzetkommen worden 
uitgebreid met 4 mooie tinten die inspelen op de huidige 
interieurtrends. Kleuren als Bordeaux, Rust, Sage Green 
en Indian Summer zullen een eyecatcher zijn in elke 
sanitaire ruimte. 

Of kies voor de nieuwe  
full colour versies van Loop  
& Friends, in Stone White, 
Ebony, Graphite of Almond. 
Het Subway 2.0 toilet is in 
dezelfde kleuren leverbaar.  
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We passen steeds beter op de aarde en schakelen 

massaal over op Plug-in radiatoren. Deze radiatoren 

zijn volledig elektrisch en uitermate geschikt voor 

duurzame nieuwbouw en renovatie. 

In een woning van nu zorgt de warmtepomp voor warm 
water en de vloerverwarming voor comfortabele warmte 
op de begane grond. In de badkamer zorgt de Plug-in 
Radiator voor snelle en comfortabele warmte. Zonne-
panelen voor energieopwekking maken van elektrisch 
verwarmen een duurzame verwarmingsoplossing. 

Snel en gemakkelijk
Ophangen, stekker in het stopcontact en klaar. Het 
aanleggen van verwarmingsbuizen is verleden tijd. Hang 
de radiator op elke gewenste plek met een stopcontact 
in de buurt. Een Plug-in Radiator maakt in korte tijd de 
ruimte aangenaam warm. ‘Heat on demand’ noemen we 
dat. En dat is zeer comfortabel. 

Vele soorten en maten 
Plug-in Radiatoren van Zehnder zijn er in vele soorten en 
maten. Wil je klant een echte blikvanger in de badkamer? 
Kies voor de bijzonder vormgegeven Zehnder Vitalo Spa. 
In de showroom in Bunnik hangt hij in het fel blauw, 
maar hij is ook mooi in zachte kleurtinten.   

Speciaal voor de projectenbouw
In projecten met meerdere gelijke woningen of appar-
tementen is de Zehnder Aura de perfecte oplossing die 
bewijst dat design niet duur hoeft te zijn. Naast wit, is 
deze Plug-in Radiator nu ook verkrijgbaar in matzwart, 
voor een trendy uitstraling.

Veelheid aan kleuren
De kleur van een radiator is allesbepalend in het 
interieur. Wordt het een eyecatcher zoals de fel blauwe 
Vitalo Spa of gaat hij helemaal op in de ruimte? Kies de 
kleur die past bij de wensen van jouw klant!

Inspiratie online of op afspraak
Laat je inspireren online of maak een afspraak in één 
van onze showrooms*. Voor ieder budget en voor iedere 
badkamer is Zehnder kwaliteit toe te passen. Of je klant 
nu voor ingetogen basic of juist uitgesproken modern 
gaat, het is allemaal mogelijk in meer dan 700 kleuren. 

*In verband met het coronavirus zijn onze  
showrooms uitsluitend op afspraak geopend.   
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De Kartell by LAUFEN-collectie  
krijgt een nieuw jasje

De Kartell by LAUFEN-collectie wordt uitgebreid 
met originele producten, in nieuwe kleuren 
en afwerkingen. Een tijdloos concept met 
een brede waaier aan producten die kunnen 
worden gecombineerd om telkens weer een 
nieuwe sfeer te creëren.

De witte tinten SaphirKeramik die eerder de voorkeur 
kregen, worden aangevuld met glans zwart, matzwart, 
lichtgrijs en antracietgrijs voor de wastafels in 
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Prefab en profileermachine 
brengen Gévier in nieuwe fase
Een nieuwe profileermachine en meer prefab brengen de 

afdeling Zinkmaatwerk van Gévier in een volgende fase. 

Teamleider Marco Bosch is lovend over het duurzame product 

zink en wijst op de ruime mogelijkheden.

arco Bosch (53) 
stuurt de zinkafdeling 
bij Gévier aan, een 
afdeling waarin 

maatwerk in zink en koper wordt 
geleverd. De oorsprong van deze 
afdeling gaat terug naar 2003 en is 
in de combinatie van groothandel en 
eigen productie uniek te noemen. 

M Omdat de vraag naar zink groot 
blijft en minder jongeren voor een 
loodgietersopleiding kiezen, wordt 
prefab steeds belangrijker.
 
Prefab heeft de toekomst, stelt 
Bosch. Bij steeds meer bouwpro-
jecten worden elementen prefab 
gemaakt, zodat ze op de bouw alleen 

nog maar gemonteerd hoeven te 
worden. Dit scheelt veel werkzaam-
heden, drukt de faalkosten en zorgt 
voor minder afval op de bouw. De 
vraag naar een goot met daarin het 
kopschot gesoldeerd, neemt toe.  
Dat geldt ook voor gootbeugels die 
afwijken van de standaard 45 graden. 
Die worden gezet in de gewenste 
dakhelling. Kant-en-klare wangen, 
schuin gezet in haaknaad of fels-
baan. “Of het nu gaat om het maken 
van een loden plakstuk met balkon-
doorvoer, koperen spuwers voor een 
erker of een niet standaard maat 
tapeind, alles is bij ons mogelijk.  >  

ZIN
K

verschillende vormen en afmetingen, geproduceerd in 
de fijnste keramiek die het mogelijk maakt vierkante 
lijnen en zeer slanke randen te realiseren, waardoor de 
impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt. 

Oker, mosterdgeel en blauwgrijs zijn de nieuwe tinten 
voor 2021, om verschillende composities van kasten en 
ladeblokken mogelijk te maken die een compact, lineair 
design combineren met ruime afmetingen om maximale 
functionele kwaliteit te bieden in elk type badkamer. 

Ook de kranen spelen een belangrijke rol in de collectie: 
de verschillende installatiemogelijkheden en de grote 
kwaliteit van de afwerkingen maken talloze combinaties 
met de keramische armaturen mogelijk.

De vrijheid van samenstelling die de collectie Kartell by 
LAUFEN biedt, kent geen beperkingen: de badkamer 
wordt een ruimte die zich kan aanpassen aan de nieuwe 
behoeften van het leven, waarin functie en kwaliteit 
hand in hand gaat met design en innovatie. Keramiek, 
meubels en accessoires die perfect zijn voor elke 
badkamer, ongeacht de grootte.  

Fotograven: 

Hugo Comte 

en Oliver 

Helbig 

laufen.nl
kartellbylaufen.com
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Wij ontzorgen de loodgieter door 
kant-en-klare producten te leveren”, 
aldus Bosch.
 
Online zinktool
In coronatijd is de vraag naar produc-
ten van zink niet minder geworden. 
Bosch: “Veel mensen hebben tijd 
genomen voor werkzaamheden aan 
hun huis en kiezen daarbij vaker 
voor zink. Het oogt net even wat 

exclusiever en het is een duurzaam 
product. Op jaarbasis verwerken we 
vele tonnen zink. Dat zal de komende 
jaren zeker niet minder worden”.
Om het voor de installateur en 
andere opdrachtgevers eenvoudig 
te maken, werkt Gévier met een 
handige zinktool waarmee je snel 
je product kunt samenstellen. De 
tool, die via de website van Gévier 
te benaderen is, bevat de meest 

voorkomende producten. Zo kan 
er eenvoudig een tekening worden 
gemaakt en heb je direct de offerte 
in beeld.
 
Bosch: “Met nog 1 druk op de knop 
is de bestelling bij ons geplaatst. En 
is deze voor 14.00 uur besteld, dan 
is deze de volgende dag in huis, op 
locatie geleverd of op één van de  
29 balies of afhaalpunten af te halen. 
Inmiddels gebruiken de meeste 
installateurs de zinktool. Ook voor  
het maatwerk maken we gebruik  
van het kwaliteitsproduct Rheinzink. 
Niet alleen aan het zink stellen we 
hoge eisen, ook het zetwerk moet 
perfect passen en maatvast zijn.  
Daar werken we iedere dag aan”.
 

Bosch vindt het mooi om te zien dat 
loodgieters op vele manieren hun 
maatwerk bestellen. “Het meest 
gebruikt is de zinktool. WhatsApp is 
ook erg geliefd. Snel een tekening 
maken op een stukje hout of karton 
of wat er ook in de buurt ligt, en de 
foto kun je zo appen. Wie de tekening 
nog wil faxen naar ons, wordt 
uiteraard ook geholpen.”
 
Nieuwe profileermachine
Gévier staat aan de vooravond 
van een nieuwe innovatie. In het 
voorjaar wordt een profileermachine 
geïnstalleerd om zinken felsbanen te 
maken. Daarnaast komt er ook een 
uitklinkeenheid die een mooie ronde 
afwerking aan de onder- en bovenfels 
zet en tevens omkant, zodat je een 
kant-en-klare onderaansluiting hebt. 
Bosch: “Felsbanen zie je steeds 
meer. Het is ook een heel eenvoudig 
te verwerken product. Architecten 
hebben het herontdekt. Daken, 
wanden, boeiborden, dakkapellen en 
entrees worden bij nieuwe woningen 
vaker van felsbanen voorzien. Vooral 
in de moderne architectuur. Deze 
machine gaat ons helpen om sneller, 
beter en efficiënter te werken. Daar 
ben ik van overtuigd”.
 
Zink en koper passen helemaal in de 
huidige vraag naar duurzame en cir-
culaire bouwmaterialen. Dit vanwege 
het feit dat het 100 procent recycle-
baar is. Bosch: “Ook daarom hebben 
koper en zink de beste milieuscores. 

Door onze efficiënte werkwijze heb-
ben we nog geen 2 procent afval. Dat 
scheelt veel grondstoffen, CO2-uit-
stoot en energie”.

Tips
• Voor het bepalen van de dakhelling 

is er de handige app Protractor 
360. Zo geef je altijd de juiste hoek 
in graden door.

• Wist je dat je met jouw iPhone 
ook kunt meten? Achter de app 
Diensten vind je meten.

• Denk eraan om expansieband te 
bestellen bij je goot. Zink kan wel 
2 millimeter per meter uitzetten of 
krimpen.

• Verwerk geen zink bij een rieten 
kap, maar gebruik koper. Koper is 
bestand tegen de zuren die uit het 
riet vrijkomen.  ZIN

K

Bij steeds meer bouwprojecten 

worden elementen prefab 

gemaakt, zodat ze op de bouw 

alleen nog maar geïnstalleerd 

hoeven te worden.

Via de zinktool worden 

opdrachten verwerkt tot 

maatwerk.“Met nog één druk op 

de knop is de bestelling 

bij ons geplaatst.”

‘Op jaarbasis verwerken we vele tonnen zink. Dat zal de komende jaren zeker niet minder worden’

Gévier produceert maatwerk van het kwaliteitsproduct Rheinzink, een 
merknaam voor titaanzink, geproduceerd volgens de EN988-norm. De 
Rheinzink-legering bestaat in de basis uit elektrolytisch zuiver zink, in 
combinatie met zeer kleine hoeveelheden koper en titaan. Gévier heeft 
een breed programma van verschillende diktes en breedtes, naar keuze 
op blad of op band. Daarnaast levert Gévier meer dan 500 standaard  
hemelwaterafvoerproducten en onderdelen, uiteenlopend van verschil-
lende modellen bakgoten en mastgoten tot en met hemelwaterafvoer-
buizen met alle toebehoren.
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Een moment van rust, even 
helemaal niets en weg van 
de dagelijkse drukte. Hoe kan 
ontspannen beter dan in dit 
comfortabele Dani bad?

Het Dani bad is niet alleen heel comfor-
tabel, het is een absolute blikvanger in 
de badkamer door de fraaie afgeronde 
hoeken. Dankzij de brede badrand is er 
ook voldoende ruimte voor een badmeng-
kraan. Een múst in de badkamer.

Optimaal genieten
Na het aansluiten van het water en de 
afvoer is het bad direct klaar voor gebruik. 
Tegelen is dan ook niet meer nodig. Plaats 
het bad tegen de muur zonder dat je het vrij-
staande gevoel verliest. Naast het semi-vrij-
staande back-to-wall model is de Dani ook 
beschikbaar als hoekbad, zowel links als 
rechts. Zo past het in vrijwel iedere badka-
mer en wordt de ruimte optimaal benut. 

Welk type Dani bad je voorkeur ook 
heeft, met een afmeting van 180 x 80 
cm bieden deze baden veel ruimte. Door 
de middenafvoer is het bad zelfs met z’n 
tweeën buitengewoon comfortabel.

Alles voor een  
prachtige badkamer
Het Dani bad is onderdeel van het 
uitgebreide Wavedesign-assortiment van 
WISA waarbij je baden in allerlei maten, 
vormen en uitvoeringen tegenkomt. 
Het wellness-assortiment bestaat uit 
vele baden, douchebakken, whirlpool-
systemen en badkamermeubels. 

Mooi meegedacht
Met ruim 155 jaar ervaring levert WISA 
wereldwijd kwaliteit en innovatie in 
sanitair. Daarnaast staan gemak voor de 
installateur, een optimale prijs-kwaliteit-
verhouding en duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Wie investeert in een badkamer, 
wil daar immers lang van genieten!   

WISA: de wellness beleving thuis
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Bij het renoveren van de badkamer is het vaak 
niet mogelijk om een douchegoot te plaat-
sen vanwege de inbouwhoogte.Van den Berg 
Afvoerputten heeft nu een douchegoot ont-
wikkeld “de R-Line” met een inbouwhoogte 
van slechts 65 mm en dus ideaal voor renova-
tie projecten. 

Voor renovaties van doucheruimtes of badkamers zijn er 
nu ook douchegoten leverbaar die speciaal voor dit doel 
zijn ontwikkeld. Vanwege de geringe inbouwhoogte van 
slechts 65 mm zijn deze roestvrijstalen douchegoten 
geschikt voor plaatsing in b.v. verdiepings vloeren enz. 
Met een breedte van 60 mm en de strakke afwerking 
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middels een gesloten deksel geeft deze douchegoot 
een ruimtelijk effect, de ideale douchegoot voor inloop 
douches!

Deze douchegoot is rondom voorzien van een instort 
flens en zandhuid zodat plaatsing veilig en doelmatig 
kan plaatsvinden. De zijuitlaat van rond 40 mm en het 
uitneembare kunststof waterslot maken deze renovatie 
douchegoot compleet. 

Naast het standaard model is er ook een wanduitvoe-
ring, deze  is voorzien van een wandflens waar overheen 
getegeld kan worden voor een volledig waterdichte 
overgang tussen de douchegoot en wand.  

Voor meer informatie  
Bezoek de website vandenbergafvoerputten.nl  
of vraag documentatie aan.

Douchegoot volledig van RVS 
speciaal voor renovatie

Product specificaties 
• Standaard voorzien van blind rooster
• Standaard voorzien van zandhuid
• Afvoer capaciteit 30 l/min
• Uitneembaar kunststof waterslot
• Voorzien van zijuitlaat 40 mm
• Aardingspunt aanwezig
• Met instortankers
• Ideaal voor renovatie, inbouwhoogte 65 mm
• Instortflens rondom goot
• 100% Nederlands product
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Alles op de juiste 
plaats, op het 
juiste moment

Woonwijk Hortus in Almere 

is ‘de kweektuin op het 

gebied van duurzame 

wooninnovatie’. Al tijdens 

de bouw zijn duurzaamheid 

en efficiëntie belangrijk 

speerpunten. Daar dragen 

Gévier en HulstFlier 

Installateurs een steentje 

aan bij.

an het Weerwater in 
Almere verrijst stads-
wijk Hortus, ‘de groene 
verrijking van Almere’. 

Die omschrijving is niet voor niets, 
want voordat toekomstige bewo-
ners hun sleutel krijgen, vormt de 
woonwijk het podium van de wereld-
tuinbouwtentoonstelling Floriade 
2022. In Toren 2, een woontoren met 
tachtig appartementen en verschil-
lende algemene ruimtes, is HulstFlier 
Installateurs verantwoordelijk voor 
de complete elektra, werktuigbouw-
kundige en sanitaire installaties. 
Om dit proces zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen, deed HulstFlier 
een beroep op de dienst ‘Maatwerk 
bouwlogistiek’ van Gévier. Dit houdt 
in dat komende zomer, als de reeds 
geleverde inbouwframes allemaal zijn 
gemonteerd en het tegelwerk is afge-
rond, per appartement een rolcontai-
ner wordt geleverd met daarin al het 
benodigde sanitair en bijbehorende 
onderdelen. 

Tijdwinst
Hans Krooneman van HulstFlier 
Installateurs, leidinggevende op de 
bouwplaats, ziet het rooskleurig in. 
“Als dit allemaal vlekkeloos verloopt, 
scheelt ons dat enorm veel tijd op de 

A

MAATWERK BOUWPLAATSLOGISTIEK bouwplaats. Vooral het uitzoekwerk 
ter plaatse en problemen oplossen 
bij verkeerd geleverd materiaal, is 
tijdrovend. Daar hebben we straks 
geen last van.”
Doorgaans worden materialen per 
pallet geleverd op een bouwplaats. 
Installateurs moeten de spullen bij 
elkaar zoeken. Een doosje hier, een 
plugje daar … Er worden heel wat 
onnodige loopuren gemaakt, onder-
delen raken sneller kwijt, de kans op 
beschadigingen tijdens het transport 
is groter en er is meer verspilling.
Gerald Buurman van Gévier vult aan: 
“Met goede bouwplaatslogistiek is dit 
allemaal niet aan de orde. De grote 
materialen, maar ook het doosje met 
klein spul en alles in de afgepaste 
hoeveelheden, staat op de rolcontai-
ner klaar voor de installateur: hij kan 
meteen aan het werk.” Efficiënter kan 
bijna niet. Veiliger ook niet trouwens. 
Buurman: “Het maakt nogal verschil 
of je één container naar boven brengt, 
of een hele bouwlift volstapelt.”

Milieuaspect 
Bouwplaatslogistiek brengt bo-
vendien een milieuvoordeel met 
zich mee. Buurman: “Wanneer 
er een nieuwe lading containers 

wordt gebracht, nemen we de lege 
containers mee terug. Dat betekent 
minder vrachtverkeer en dat scheelt 
een hoop CO2-uitstoot.” En dan 
duurzaamheid. “Normaal zegt een 
installateur bij tachtig woningen ‘doe 
maar honderd rubbers’. Dat zijn er 
genoeg ja. Én je hebt er twintig over. 
Die ongebruikte rubbers kosten 

misschien niet zoveel, maar ze zijn 
overbodig, dus wat doe je er dan 
mee? Bij afgepaste hoeveelheden  
is er weinig verspilling.” 

Het proces
Aan de uitlevering van de rolcon- 
tainers gaat een heel proces vooraf. 
Is de order bekend, dan vult Gévier 
een proefcontainer, om na te gaan 
of het past en welke kosten het 
maatwerk met zich meebrengt. 
Buurman: “Logistiek is altijd een 
flinke kostenpost, zo’n 12 procent 
van het geheel. De klant betaalt bij 
ons natuurlijk voor de dienst, maar 
uiteindelijk werkt het kostenverla-
gend.” Dit komt mede door deel- 
leveringen. “Laat je alles in één keer 
leveren, dan moet je in één keer be-
talen. Vaak komen er opslagkosten 
op de bouwplaats bij. En de kans 
op verlies of beschadiging is groter; 
daar gaan veel kosten in zitten. Dit 
voorkom je door per week alleen dát 
te laten leveren wat nodig is.”  >
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“Wat aan de voorkant goed is geregeld,  

loopt aan de achterkant automatisch.”

Hans Krooneman van HulstFlier Installateurs (l) en Gerald Buurman van Gévier.

Architect: Klunder architecten
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In het voortraject bekijkt Gévier of de 
bouwplaats voldoet aan de voorwaar-
den voor goede bouwplaatslogistiek. 
“We werken met een vragenlijst. Om 
maar een voorbeeld te noemen: is 
de bouwplaats verhard? Dat is een 
vereiste, anders kun je de container 
er niet in rijden. En voor hetzelfde 
geld wil de klant graag dat de contai-
ners naar binnen worden gereden. 
Dat kan, maar niet als er een enorme 
drempel ligt. Zulke dingen tackelen 
we van tevoren.” 

Hij vervolgt: “Wij kijken en denken 
gedurende het gehele proces met 
de klant mee. Iedereen kan een 
container vullen, maar bij ons krijgt 
iedere container een eigen nummer, 
die vermeldt voor welk bouwnummer 
deze is. Wat moet er op die sticker 
staan, welke informatie is relevant 

voor de klant? Daar mogen geen 
fouten in zitten, dit moet van tevoren 
goed ingeregeld worden. We maken 
een duidelijke planning, zodat in een 
bepaalde week de containers voor 
bepaalde bouwnummers op de juiste 
plek zijn. Wat aan de voorkant goed 
is geregeld, loopt aan de achterkant 
automatisch.” 

Soepel
Met dit in het achterhoofd, hoopt 
HulstFlier te zijner tijd per week 

een verdieping te kunnen afronden 
van het dertien verdiepingen 
tellende complex. Hans Krooneman: 
“Omdat het huurappartementen 
betreft met allemaal dezelfde 
sanitaire voorzieningen, is het in 
feite kopieerwerk; daar wordt het 
al makkelijker van. We gaan ervan 
uit dat de levering van het sanitair  
straks hartstikke soepel verloopt. En 
dan is maatwerk bouwplaatslogistiek 
voor toekomstige projecten absoluut 
interessant!”  
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Niet meer weg te denken in de keuken is de 
Quooker. In één op de drie nieuwe keukens 
wordt hij inmiddels geplaatst maar ook steeds 
meer mensen beseffen dat ze niet hoeven te 
wachten op een nieuwe keuken om te kunnen 
genieten van kokend, gekoeld en bruisend 
water uit één kraan. 

Kansen voor installateurs
De vervangingsmarkt voor kranen groeit en steeds 
meer installateurs plaatsen Quookers in nieuwbouw- en 
renovatieprojecten en natuurlijk ook op basis van losse 
aanvragen van consumenten. De Quooker biedt dat 
stukje extra comfort in de keuken. Natuurlijk voor thee 
en koffiezetten maar ook het koken van aardappelen, 
groente, rijst, noem het maar op. En wat te denken 
van het ontvellen van tomaten, het steriliseren van 
babyflesjes of het fabriceren van de lekkerste limonades 
en cocktails. Met een Quooker gaat het allemaal sneller 
en gemakkelijker. 

Bespaar energie en water
En, niet geheel onbelangrijk, ook duurzamer. Quooker 
past de techniek van hoogvacuümisolatie toe. Het 
Quooker reservoir moet worden gezien als een 
thermosfles waarin het kokende water op 108˚C 
wordt bewaard en nauwelijks afkoelt. Dit is de reden 
waarom het maar 10W energie kost om het water op 
temperatuur te houden. Dat is nog minder dan het 
verbruik van de router voor je wifi.

Het Quooker-COMBI reservoir is de meest energie- 
zuinige warm- en kokendwatervoorziening in de keuken 
en de perfecte vervanger voor de traditionele keuken-
boiler. Omdat de COMBI niet wordt aangesloten op de 
warmwaterleiding kan deze vervallen, is er direct warm 
water beschikbaar (koud water uit de leiding wordt 
gemengd met kokend water uit de Quooker) en behoort 
leidingverlies tot het verleden. Met een warmtepomp-
systeem vormt Quooker een ideale combinatie. De  
gehele inhoud van het voorraadvat kan gebruikt  
worden in de badkamer.

Is er wel een warmwaterleiding aanwezig en kan die niet 
veilig worden afgedopt dan is het COMBI+ reservoir de 
beste keuze. Het COMBI+ reservoir wordt aangesloten 
op de koud- en warmwaterleiding en mengt het afge-
koelde water uit de warmwaterleiding met kokend water 

Quooker, de kraan die alles kan

uit de Quooker waardoor  direct wam water kan worden 
getapt. Zodra het water uit de cv-ketel de kraan bereikt 
stopt de toevoer van Quooker water. 

Met de Quooker CUBE kan direct gekoeld en bruisend 
water uit dezelfde Quooker-kraan worden getapt. Nooit 
meer naar de supermarkt voor flessen bruisend water. 
Goed voor het milieu want zo is er minder plastic nodig.  

Het populaire Quooker assortiment is natuurlijk 
verkrijgbaar bij Gévier.  

Voordelen  
van maatwerk 
bouwplaatslogistiek 
• Benodigdheden per 

woning bij elkaar
• Geen tijd kwijt met zoeken
• Minder verspilling door 

juiste hoeveelheden
• Minder bouwverkeer, dus 

minder uitstoot
• Veiliger werken
• Klant betaalt per levering
• Onderaan de streep 

kostenbesparend

“Maatwerk 

bouwplaatslogistiek 

is voor toekomstige 

projecten absoluut 

interessant.”

De bouw van Toren 2 aan het water is in volle gang.

Gerald Buurman van Gévier (l) en Hans Krooneman van HulstFlier Installateurs in een van  

de appartementen. 

SAN
ITAIR

17mei 2021EEN WARM BAD16



Duurzaam ondernemen start met zien. Het zien van kansen voor de toekomst én de 

kansen van nu. Die zijn vaak dichterbij dan gedacht. In een tijd waarin grondstoffen 

steeds schaarser worden en de vraag naar duurzame producten steeds groter, puilen 

gebouwen die gesloopt worden uit van ‘circulaire kansen’. Materialen en producten 

met alle potentie voor een tweede leven. Maar dan? Dan is het een kwestie van 

doen. Een eerste ‘oogst’ circulaire producten is nu verkrijgbaar.

“VAN MATERIAAL MAKEN WE OPNIEUW MATERIAAL”  

Het Urban Mining Collective als 
duurzame bijdrage aan het milieu

nder het motto ‘wij 
slopen niet, wij oog-
sten’ werd een aantal 
jaar geleden het Urban 

Mining Collective opgericht, dat 
draait om het hergebruiken van 
materialen uit bestaande gebouwen. 
Dan kan van alles zijn: beton, gips, 
dakmateriaal, maar ook producten 
uit de installatiebranche zoals sani-
tair en leidingen. Doel is bijdragen 
aan de verduurzaming van onze 
leefomgeving, het minimaliseren 
van de milieubelasting en het helpt 
partijen uit de hele bouwkolom, 
waaronder installateurs, duurzamer 
te opereren. 

“Het is een diepgewortelde overtui-
ging die naadloos aansluit bij het toe-
komstbeeld van de specialisten uit de 
Rensa Family”, zegt Willem Veldhoen, 
vestigingsdirecteur Key-Accounts 
bij Rensa Verwarming & Ventilatie. 
Hij initieerde de deelname aan het 
collectief namens alle bedrijven van 
de Rensa Family, waaronder Gévier. 
“Het startte met de theorie, maar de 
hamvraag is natuurlijk: hoe gaan we 
verder in de praktijk, om ook echt  
het verschil te maken?”

Helm op en aan de slag
Het antwoord: helm op, de veters 
stevig gestrikt en aan de slag. Drie 

jaar lang bezocht Veldhoen samen 
met collega’s slooppanden in het 
hele land: van woningen en kanto-
ren tot scholen en fabrieken. Het 
leverde verhelderende, maar ook 
pittige inzichten op. “We merkten 
dat van materiaal opnieuw materiaal 
maken het meest voor de hand lag. 

Van beton kun je uitstekend opnieuw 
beton maken bijvoorbeeld. Dat is 
handig voor de bouwsector, maar 
geen directe kans voor de installatie-
sector”, aldus Veldhoen.

In een zeer dynamische en uitda-
gende branche als de installatiesec-
tor kan het snel gaan. “Zo blijkt het 
lastig om aan de snel veranderende 
regelgeving te voldoen bij de inzet 
van circulaire producten. Zo kwa-
men we bijvoorbeeld uitstekende 
pompen in ketelhuizen tegen die 
vanuit kwalitatief oogpunt bijna één 
op één hergebruikt konden worden, 
maar toch niet meer voldoen aan de 
huidige regelgeving. Maar bij elke 
schouw van een slooppand leren we 
bij. Het vergt geduld om de juiste 
snaar te raken.”

Geen verschil
Dat de aanhouder wint, blijkt nu na 
jaren van pionieren en onderzoeken. 
Zo blijken sanitair – denk bijvoor-
beeld aan wasbakken en spiegels 
– maar ook brandhaspels uitstekend 
geschikt voor een duurzaam tweede 
leven. “Het is materiaal dat nauwe-
lijks slijt of in de loop der tijd aan 
kwaliteit inlevert. Neem de wasbak-
ken. Wij laten een specialist ze zorg-

vuldig reinigen en verpakken. Het 
verschil met een nieuw exemplaar is 
écht niet meer te zien.”

Op de troepen vooruitlopen
Het is een veel eenvoudiger, en 
daarmee verleidelijker, om voor de 
‘gemakkelijke’ keuze – een gloed-
nieuw exemplaar in honderden op 
voorraad – te gaan. Maar Veldhoen is 
ervan overtuigd dat zowel de groot-
handel als ketenpartner, als installa-
teurs nú de kans moeten aangrijpen 
om op de troepen vooruit te lopen. 

“Wij doen dit omdat wij écht 
geloven dat wij hiermee een steentje 
bijdragen aan een betere wereld. 
Ook als het ons op dit moment 
commercieel gezien niks oplevert, 
levert het uiteindelijk ons állemaal 
iets op.” Maar ook vanuit een 
commercieel oogpunt is er reden 
genoeg. “Er ontstaat een steeds 
groter tekort aan grondstoffen. Kijk 
nu maar eens naar de invloed van 
de pandemie op de staalproductie. 
Wie nu de kansen van de circulaire 
economie aangrijpt, loopt straks 
op de troepen vooruit. Reken maar 
uit of je als ‘duurzame installateur’ 
een hele dikke streep voor hebt 
wanneer in de toekomst in tenders 
strengere CO2-eisen of simpelweg 
leverbaarheid een doorslaggevende 
rol spelen.”

Krachtige combinatie
Sinds dit jaar is Veldhoen namens de 
Rensa Family ook aangesloten bij Cir-
kelregio Achterhoek, een kennispart-
ner van New Horizon, de motor achter 

het Urban Mining Collective. “New 
Horizon heeft een voet tussen de deur 
bij de politiek, Cirkelregio Achterhoek 
is een regionale coöperatie waarin 
duurzame koplopers elkaar opzoeken 
om de ambities ook echt waarmaken. 
Zo kunnen wij nu met onder meer 
woningcorporaties en gemeenten 
onze ervaring delen en mogelijkheden 
onderzoeken.”

Met resultaat. Een eerste (beperkte) 
‘oogst’ van circulaire producten is nu 
beschikbaar. “Daar ben ik trots op, 
want dit laat zien dat je met geduld 
ook echt ergens komt. Het aanbod 
wisselt natuurlijk, want het is afhan-
kelijk van wat er te ‘oogsten’ is. Maar 
zeker is in elk geval: ze zijn bestemd 
voor wie op de troepen vooruit durft te 
lopen. Wie durft?” 

Wil je meer weten? Vraag jouw 
vertegenwoordiger naar de 
mogelijkheden.   

O
“We merkten dat  

van materiaal opnieuw 

materiaal maken het 

meest voor de hand lag.”

“Wij doen dit omdat wij écht geloven 

dat wij hiermee een steentje bijdragen 

aan een betere wereld.”
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De E.sybox Mini 3 is de nieuwste innovatie van 
fabrikant DAB. Voortgeborduurd op het grote 
succes van de DAB E.syline, is de E.sybox Mini 
3 voorzien van dezelfde gemakken echter nóg 
compacter en lichter. Wil je een pomp die je 
eenmaal installeert en verder geen omkijken naar 
heb? Dan is de DAB E.sybox Mini 3 dé oplossing!

Deze pomp is goed inzetbaar op plaatsen waar veelvuldig 
waterbehoefte is, zoals bij klanten thuis maar ook voor 
grotere irrigatiesystemen. Met behulp van deze pomp 
worden diverse groepen gemakkelijk aangestuurd met  
de juiste capaciteit en druk.

De E.sybox Mini 3 is uitgerust met een frequentie- 
geregeld systeem, wat ervoor zorgt dat de pomp enkel 
de toeren draait die benodigd is om het water op een 
bepaalde locatie te krijgen met de juiste druk. Volledig 
geautomatiseerd en uiterst stil. Naast de energie- 
besparende factor die dit met zich meebrengt, zorgt  
dit ook voor een langere levensduur van de pomp.

Daarnaast is de E.sybox Mini 3 voorzien van een aantal 
technische hoogstandjes, zoals:
• Elektronische toerentalregelaar, verzekert altijd een 

constante druk.
• Met Start/Stop functie uitgeruste frequentieregelaar,  

voor specifieke waterdruk op aangewezen plekken.
• Meertraps, waardoor bij meer behoefte meer water-

druk krijgt.
• Verschillende sensoren zoals: elektronische 

drukverschilsensor, ingebouwde temperatuursensor  
en een debiet / capaciteitmeter.

Of de DAB E.sybox Mini 3 nu horizontaal of verticaal 
geïnstalleerd wordt, in een geventileerde ruimte of in een 
kleine ruimte geplaatst wordt, de E.sybox Mini 3 kan met 

De druk verhogen ten behoeve  
van de douche met de DAB E.sybox 

Dé onderhoudsarme douchegoot

alles overweg. De geïntegreerde 
terugslagklep laat zowel een ho-
rizontale- als verticale installatie 
toe. Daarnaast is de DAB E.sybox 
Mini 3 gemiddeld 60 procent 
compacter in vergelijking met een 
traditionele installatie. Niet geheel 
onbelangrijk: de E.sybox Mini 3 
bevat een beschermingsmecha-
nisme welke ijsvorming in het 
systeem uitsluit, doordat de pomp 
zich bij temperaturen beneden 
het vriespunt direct inschakelt  
om warm te worden.

Dit drukverhogingssysteem is voorzien van een 
hoge resolutie LCD display van 70x40 mm. Door de 
gebruiksvriendelijke interface is de DAB E.sybox Mini 3 
hierdoor erg gemakkelijk te besturen. Verder is de behuizing 
voorzien van een anti-trillingsvoet, waardoor de E.sybox Mini 
3 nog stiller en comfortabeler is. Ook deze voet is zowel voor 
de horizontale- als verticale opstelling ontworpen.

Energiezuinig & uiterst stil
Bijkomend voordeel is het lage stroomverbruik en de stille 
werking. De pomp zal op en af toeren naar gelang er afname 
is zodat de ingestelde druk te allen tijde gehandhaafd blijft. 
Het installeren is eenvoudig doordat de drukverhoger als een 
compleet systeem stekkerklaar aangeleverd wordt. Door zijn 
bouw kan de hydrofoorinstallatie zowel staand als liggend 
geplaatst worden waardoor hij uitermate weinig ruimte in 
beslag neemt.

Plug & play
De watergekoelde motor zorgt er in combinatie met de 
geluidsabsorberende behuizing voor dat het systeem 
uitzonderlijk geluidsarm is. Als eindgebruiker / installateur 
dien je alleen de aanvoerleiding en persleiding aan te 
sluiten. Na het insteken van de stekker in het stopcontact 
is het systeem bedrijfsklaar. De werkdruk is ten alle tijden 
eenvoudig omhoog of omlaag bij te stellen.  

Easy Drain introduceert de volgende generatie 
Compact douchegoten: de Compact Clean 
met Dryphon® techniek. De douchegoot is 
uitgevoerd met een nieuwe, onderhoudsarme 
sifon die dankzij gepatenteerd ontwerp zorgt 
voor verbetering van de afvoercapaciteit tot 
60 liter per minuut. Meer capaciteit, minder 
schoonmaken!

Krachtiger, betrouwbaarder  
en onderhoudsarm
Bij een standaard waterslot kunnen vet, haar en andere 
vuilresten zich ophopen. Dit is bij de Compact Clean 
nauwelijks mogelijk. De verbeterde sifon houdt zichzelf 
schoon. Dankzij de hoge snelheid waarmee het water 
door de sifon gaat worden vuil en haren direct wegge-
spoeld en krijgt het geen kans om zich te hechten. Na 
het wegspoelen van vuil en water, sluit de opening direct 
zodat er geen open verbinding ontstaat met het riool. 
Zo blijft de doucheruimte stankvrij, ook als je voor een 
langere periode van huis bent! 

Ondanks dat de sifon onderhoudsarm is geworden, 
adviseren wij om de douchegoot met enige regelmaat 
schoon te maken. Je wilt immers wel dat de douchegoot 
schoon blijft. 

Wereldwijd een succes
Dryphon® techniek wordt inmiddels met succes 
toegepast in badkamers wereldwijd, ook in Nederland. 
Zo heeft een van ‘s lands grootste hotelketens haar 
badkamers voorzien van de vernieuwde Compact 
douchegoot. De reacties zijn lovend, zo spreekt de 
supervisor housekeeping van het hotel: “Wij proberen 
in een zo kort mogelijk tijdsbestek een hotelkamer fris 
en schoon te maken. Dankzij de Compact Clean zijn wij 
nu aanzienlijk minder tijd kwijt aan het reinigen van de 
badkamer, dit is echt een geweldige uitvinding!”

Direct leverbaar
De Compact Clean met Dryphon® techniek is direct 
leverbaar in de lengtes 500 – 1200 mm. Dankzij de 
inbouwdiepte van slecht 65 mm is deze douchegoot 
perfect voor renovatieprojecten. De Compact Clean 
heeft een Zero (gesloten) rooster en wordt standaard 
geleverd met een horizontale uitloop die 180 graden 
gedraaid kan worden. Daarnaast is het mogelijk  
zij- en onder uitloop separaat te bestellen. 

Bestaande Easy Drain upgraden
Het is ook mogelijk om een bestaande Easy Drain Multi, 
Compact of Aqua te upgraden met de nieuwe Dryphon® 
techniek. Deze ombouwsets zijn los te verkrijgen.   

SAN
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Meer weten? Kijk op easydrain.nl/upgrade. 
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Dit doen wij alvast voor jou  

bij prefab van inbouwreservoirs
De montage van sanitair kan zelfs in de meest eenvoudige situaties tijdrovend zijn. Met 

het huidige tekort aan capaciteit in de montage is prefab de oplossing om het rendement 

flink te verbeteren. Er zijn legio mogelijkheden op het gebied van prefabricage van 

sanitair. Neem nu inbouwreservoirs. Dit kunnen onze sanitair-specialisten voor je doen, 

zodat jij je monteurs een stuk efficiënter kunt inzetten.

O p de afdeling Prefab 
worden de inbouwreser-
voirs voorgemonteerd. 
Zo kunnen ze alvast op 

de juiste hoogte worden afgesteld, 
compleet voorzien van een knietje 
en een deel van het leidingwerk. Ook 
kan de afvoerleiding alvast voor ge-
monteerd worden. Zo hoeft in de ruw-
bouw enkel het reservoir aangesloten 
te worden.

Behalve de inbouwreservoirs kunnen 
wastafels worden voorzien van sifon 
en kraan en monteren we de zittingen 
op toiletten.

Per bouwfase uitgeleverd
De onderdelen van het inbouwreser-
voir kunnen per bouwfase uitgeleverd 
worden. De afdeling Prefab kan de 
juiste montagematerialen afleveren  
op het gewenste moment. Zo is 
het mogelijk om een ruwbouw- en 
afbouwsetje samen te stellen, compleet 
op maat. De montagematerialen voor 
de pot en het isolatiematje – onder-
delen van het reservoir – kunnen 
later samen met het sanitair geleverd 
worden. Zo heb je alleen de op dat 
moment benodigde materialen ter 
plaatse, en verder niets. Zo is er geen 
risico dat onderdelen die pas later 
nodig zijn, kwijtraken op de bouw.  
Wel zo overzichtelijk.

Geen tijdrovende 
verpakkingen
Al het materiaal kan per woning,  
genummerd, in afsluitbare containers 
klaargezet worden voor de gewenste 
levering op de bouwplaats.

De inbouwreservoirs worden 
zonder verpakking, maar met 
voldoende bescherming, op de 
bouwlocatie geleverd. Vooral bij een 
inbouwreservoir scheelt dat veel 
verpakkingsmateriaal. Wij hebben 
de verpakkingen van al die losse 
onderdelen al voor je verwijderd en 
op een duurzame, verantwoordelijke 
wijze afgevoerd. Dat scheelt niet 
alleen diverse afvalstromen op 
locatie, maar ook kostbare tijd.   

“Zo hoeft in de 

ruwbouw enkel het 

reservoir aangesloten

te worden.”

Voordelen prefab 
• Verhoging productiviteit. 
• Monteurs kunnen zich concen-

treren op het installatiewerk in 
plaats van montagewerk. 

• Reduceren van fout- en faal-
kosten. 

• Geen tijdverlies door overtollig 
verpakkingsmateriaal. Met 
name voor een inbouwreservoir 
scheelt dit veel tijd!
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