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ROCKWOOL introduceert een nieuwe generatie 
steenwol spouwmuurisolatie. De innovatieve 
productlijn werd op 3 juni aan de markt 
gepresenteerd en vervangt de eerdere Rockfit 
generatie. Door een nieuwe productietechnologie 
zijn deze spouwplaten gemiddeld 20% lichter met 
behoud van stevigheid en thermische prestaties. 
Daarnaast is de ecologische voetafdruk nu nog 
kleiner. 

ROCKWOOL producten zijn circulair: ze zijn volledig 
recyclebaar en herbruikbaar met behoud van de 
oorspronkelijke kwaliteit. De nieuwe generatie Rockfit heeft 
daarnaast minder primaire en secundaire grondstoffen 
nodig, maar behoudt de levensduur van minstens 75 
jaar. Ook de vertrouwde thermische prestaties zijn gelijk 
gebleven. De circulaire eigenschappen, in combinatie 
met het spaarzame gebruik van grondstoffen en minder 
energieverbruik bij de productie, zorgen voor een sterk 
verkleinde ecologische voetafdruk. 

Op 4 Mei 1979 werden de handtekeningen gezet voor 
een ambitieuze samenwerking. Nu 40 jaar later is 
Sakol niet meer weg te denken uit de bouwgroot-
handel. In februari van dit jaar hebben we ons jubile-
um uitgebreid gevierd op de bouwbeurs in Utrecht. 

Onze sterke groep lokale ondernemingen, met ieder een 
eigen profiel, weten de krachten te bundelen tot een 
unieke groep in de markt van de bouwgroothandel.
Onze samenwerking met toeleveranciers kent een lange 
historie van partnership waarbij de verwerker en de ge-
bruiker centraal staan.
 
In de afgelopen periode kennen de materiaalprijzen een 
grillig verloop. De onbalans tussen vraag en aanbod laat 
veel prijsstijgingen zien. En langere levertijden zijn ook 
meer regel dan uitzondering. Het is juist in de deze markt 
dat zichtbaar wordt wie je partners zijn om tot goede 
resultaten te komen. Partners met wie je een duurzame 
relatie onderhoudt. We delen dan ook graag in het geza-
menlijke succes van samenwerking zodat bouwprojecten 
beter tot hun recht komen en voldoen aan de wensen en 
eisen van de klant. Daar hebben we ons in de afgelopen 
40 jaar voor ingezet, en dat zullen we ook in de toekomst 
met hetzelfde enthousiasme blijven doen.

Wilfred Fijnvandraat
Directeur Sakol

OVER SAKOL ROCKWOOL®  
INTRODUCEERT INNOVATIEVE GENERATIE SPOUWMUURISOLATIE 



VERNIEUWD EN VERNIEUWEND 
Circulair dus, maar ook licht en stevig. Dat bereikte 
ROCKWOOL door de innovatieve productietechnologie. Deze 
vernieuwende technologie zorgt ervoor dat de spouwplaten 
gemiddeld 20% lichter zijn. Dankzij dit lagere gewicht zijn de 
nieuwe Rockfit platen eenvoudiger te hanteren en wordt 
verwerking met prikankers vergemakkelijkt. Dankzij de 
veerkrachtige vezelstructuur sluiten de spouwplaten naadloos 
aan: op elkaar, rond hoeken en deuren en tegen oneffen 
binnenbladen. Rockfit isolatie is dus zeer gemakkelijk en snel 
aan te brengen. 

Verbeterde kwaliteit, verbeterde garantie 
ROCKWOOL staat voor een uitstekende productkwaliteit. 

ROCKWOOL®  
INTRODUCEERT INNOVATIEVE GENERATIE SPOUWMUURISOLATIE 

Die kwaliteitsbelofte wordt ondertekend met een langere 
garantie van maar liefst 25 jaar op Rockfit producten. De 
Rockfit 25 spouwgarantie kan aangevraagd worden door 
aannemers en is tevens een bevestiging dat de isolatie op 
juiste wijze is aangebracht. Met het oog op de recent door 
de Eerste Kamer aangenomen Wet Kwaliteitsborging voor 
het bouwen, waarmee bouwers zullen moeten aantonen 
dat ze volgens de regels van het Bouwbesluit bouwen,  is 
de Rockfit 25 spouwgarantie dus zeer waardevol voor 
aannemers. Om het aanvraagproces te vergemakkelijken, 
is de digitale ROCKWOOL Bouwwijzer ontwikkeld. Ga naar 
rockwool.nl/spouwgarantie en vul jouw garantieverzoek snel 
en eenvoudig in.



SKANTRAE
AAN ALLES GEDACHT
INSPIRATIE
Skantrae helpt graag bij het vinden van een deur die past bij 
een bepaalde bouw- of woonstijl. Modern, klassiek of  
jaren ’30, er is altijd een deur die aansluit bij de wensen van 
de klant. 
Met de gratis Skantrae app kun je een deur 3d in de ruimte 
‘plaatsen’. Blader door het gehele assortiment en kies
 een deur, bepaal de kleur en bijpassend beslag. Ervaar een 
complete deur ‘realtime’ in het interieur!
Meer inspiratie is te vinden in de onlangs geïntroduceerde 
brochure en op de vernieuwde website. Daar vind je 
alles over het uitgebreide en veelzijdige assortiment deuren, 
accessoires en services.

Bewerkingscentrum
Met het bewerkingscentrum wordt hét verschil gemaakt! 
Skantrae beschikt over computer gestuurde (CNC) – 
freesmachines waar diverse bewerkingen aan een deur 
kunnen worden uitgevoerd. De bewerkingen variëren van 

het frezen van sloten, het maken van boringen voor beslag, 
krozen van scharnieren en het op maat maken van de 
deur. Skantrae neemt hiermee veel werk uit handen, dit geeft 
besparing op tijd, arbeid en kosten. 

PROJECTSERVICE VAN SKANTRAE
Aannemers en zzp’ers kiezen al jaren voor het uitgebreide 
assortiment deuren, accessoires en services van 
Skantrae. Niet zo verwonderlijk, de deuren worden met 
vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en duurzaam 
materiaal en voldoen ruimschoots aan de eisen en 
verwachtingen van de professional. ‘Ontzorgen’ is het 
voornaamste doel van de projectservice van Skantrae. 
Van verkoopondersteuning tot aan het inmeten, bewerken, 
aflakken en afhangen van de complete deur! Skantrae is 
daarmee dé partner die aan alles heeft gedacht! 

Ga voor meer informatie naar uw dichtstbijzijnde Sakol 
vestiging of kijk op www.skantrae.com



RENOVATIEVLOEREN  
TOEPASSEN IN ÉÉN WERKDAG
ZEER EENVOUDIGE VERWERKING
Het vervangen van een bestaande houten vloer kan een 
omvangrijke operatie zijn. Je weet immers pas wat er onder 
de vloer ligt wanneer deze is verwijderd. Maatvoering en 
snelheid is in dit stadium van cruciaal belang, dit om de 
bewoners minimaal tot last te zijn.

Met de stalen liggers van Havebo bent u verzekerd van 
kwaliteit en van snelheid. De liggers hebben dezelfde 
maatvoering als de betonnen ligger en is het hierdoor 
mogelijk dezelfde EPS vulelementen (broodjes) te gebruiken. 
Met meer dan 90 verschillende liggerlengtes is paszagen 
nagenoeg overbodig. De stalen liggers zijn verkrijgbaar van 
500mm tot 5000mm in stappen van 50mm. 
Het eigengewicht van de ligger is beperkt gebleven tot een 
5kg per strekkende meter, hierdoor is de verwerking van deze 
renovatievloer geen tijdrovende onderneming.

VERZEKERDE VERANKERING
Gemak in verwerking stond bij het ontwerpen voorop. Het 
systeem wordt gedragen door een stalen hoeklijn welke 
voorzien is voorgeboorde gaten en handige stelsleuven om 
deze waterpas te kunnen stellen. Havebo biedt tevens een 
montagepakket aan welke compleet is met ankers om de 
hoeklijn op de juiste manier te monteren. Op deze wijze is 
uw renovatievloer 100% veilig om te dienen als een nieuwe 
begane grondvloer.

COMFORT EN DUURZAAMHEID
Met de renovatievloer van Havebo hoeft u zich geen zorgen 
meer te maken over nare luchtjes vanuit de kruipruimte 
of over het onderhoud van uw begane grondvloer. De 
EPS vulelementen sluiten de liggers op als één vloerveld 
waardoor deze gesloten is en een Rc. waarde kan behalen 

van maar liefst 6,50m² K/W. 
De stalen liggers en de 
hoeklijnen zijn behandeld met 
een Magnelis® coating en 
zorgen voor een zeer lange 
bescherming tegen corrosie, 
tot wel 10 x langer dan verzinkt 
staal. Zorgeloos wonen met 
de SL-Combinatievloer van 
Havebo!

De opdrachtgever staat 
aan het stuur als het gaat 
om comfort en wij denken 
graag met u mee om de hoogst haalbare wooncomfort te 
realiseren. Wenst u meer informatie over de renovatievloeren 
van Havebo? Neem dan een kijkje op onze vernieuwde 
website www.havebo.nl of neem contact met ons via het 
telefoonnummer 030-228 0613.



Per paneel  

of per pallet, 

 wat u het  beste 

uitkomt!

Nu nog  
meer keus!

Verlijmde timmer
panelen en traphout
Of het nou hele pallets zijn of één enkel paneel, 
bestel wat u nodig hebt! Wij rijden elke dag uit, 
dus snelle levertijden door heel Nederland.  
Uw bestelling is natuurlijk makkelijk aan te 
vullen vanuit ons ruime assortiment. 
 
Kijk op onze website of in ons  
handige modellenboekje!

Voor meer informatie: +31 (0)318 51 90 47 of info@lvdb.com 



Western Red Cedar
Geoptimaliseerd, rondom 80 mu gegrond, PEFC®.

Boeidelen

18 x 185 mm  590 cm 28 x 185 mm  590 cm

18 x 235 mm  590 cm 28 x 235 mm  590 cm

18 x 285 mm  590 cm 28 x 285 mm  590 cm

18 x 335 mm  590 cm 28 x 335 mm  590 cm

18 x 350 mm  590 cm 18 x 385 mm  590 cm

18 x 385 mm  590 cm

Grenen afgelakt
Ral 9010 afgelakt, foutvrij gevingerlast, lengte 490 cm, FSC®.

Plinten Koplatten recht

12 x 55 mm 16 x 90 mm 12 x 45 mm

12 x 117 mm 16 x 117 mm 16 x 70 mm

12 x 90 mm 16 x 140 mm

Buitendeur kozijnen
Afmeting 67 x 114 mm, stomp, FSC®. Totale hoogte 

238 cm. Voorzien van 100 mu KOMO® gecertificeerde 

grondverf. Langere bovendorpel en tochtstrip apart 

verkrijgbaar. Dubbele pen en waterkering

Per set bestaande uit: 2 x zijstijl, 1 x bovendorpel, 

1 x stellat.



Miedema heeft haar hoofdactiviteiten, waarvan tachtig 
procent bouw gerelateerd is, opgesplitst en verdeeld over 
drie werkmaatschappijen. En daar is onlangs nog een vierde 
werkmaatschappij aan toegevoegd. 

Miedema Bouwmaterialen levert hoofdzakelijk  
hout- en bouwproducten aan aannemers en 
bouwbedrijven. 

Miedema Houtindustrie produceert halffabricaten  
voor deuren- en kozijnenfabrieken, houtskeletbouwers 
en voor inrichters van de openbare ruimte

Miedema Nautic is, zoals de naam al doet vermoeden, 
vooral actief in de nautische sector en richt zich op 
jachtbouwers en hun toeleverende interieurbouwers.

Miedema Projecten, is begin dit jaar 
toegevoegd. We geven hier de complexere 
aanvragen de aandacht die ze verdienen. Als 

dat gewenst is bieden we de bijbehorende montage aan. 
Hiermee schuiven we een stukje op in de keten met als doel 
de reguliere orders op tijd af te handelen. Bijkomende reden 
voor deze ontwikkeling is dat de markt behoefte heeft aan 
zowel brede als specialistische vakkennis; en die hebben 
we. Via Miedema Projecten zijn we vroeg in het bouwproces 
betrokken, kunnen we alternatieven bieden, adviseren en 
zowel aannemer als opdrachtgever ontzorgen.

DE MIEDEMA BEDRIJVEN

Miedema Bouwmaterialen
Uranusweg 1
8938 AJ Leeuwarden
T +31 (0)58 288 88 88
E info@miedemabm.nl
www.miedemabouwmaterialen.nl
 
 

PROJECTEN
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