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OVER SAKOL
De nazomer is begonnen en we kijken terug op een goed
half jaar waarbij de groeicijfers ver boven de ramingen
zijn uitgekomen. Desalniettemin blijven de materiaalprijzen

AL JAREN EEN STAP
VOOR OP DE REST!

onstabiel wat direct te wijten is aan de beperkte beschik-

PrimePlex® is ongeëvenaard als de beste multiplex gevelplaat.

baarheid met bijbehorende lange levertijden. Daarmee

Het is een hoogwaardige door- en-door Okoumé multiplex

wordt het nog belangrijker om vroeg in de projectfase te

voorzien van een unieke, direct overschilderbare toplaag.

schakelen en in overleg de alternatieven, die vaak wel voor

Door de speciale toplaag heeft de plaat een glad oppervlak

handen zijn, in te zetten om projecten af te kunnen ronden.

waarbij de onderliggende fineerlaag vrijwel onzichtbaar wordt.
In combinatie met een optimale verfhechting ontstaat er een

Tegelijkertijd zijn er zorgen over het trage tempo waarin

strak en duurzaam schilderresultaat. PrimePlex® is een goede

bouwvergunningen worden uitgegeven, dan wel in het ge-

keuze voor duurzame buitenapplicaties zoals boeidelen en

heel niet worden uitgegeven. De verhoogde regeldruk en

gevelpanelen.

in toenemende mate de nieuwe eisen waaraan projecten
moeten voldoen werken hierin niet mee. In het tweede
halfjaar van 2019 zullen we continue alert moeten zijn om

Specificaties:

Duurzame productie

deze marktontwikkelingen goed te begeleiden.

FSC® keurmerk

In deze Bouw.coach presenteren we u een aantal kwa-

Licht van gewicht

litatief hoogstaande gevelproducten. Voor Sakol en de

Perfect strak eindresultaat

aangesloten bouwtoeleveranciers is gevelbekleding van

20 jaar garantie

oudsher een productlijn waarin veel keuzes gemaakt
kunnen worden. Het is onze taak om u daarin optimaal
van dienst te zijn door een breed assortiment eigentijdse
materialen, kleuren en decors aan te bieden en tijdig te
leveren op de projectlocatie. Daarbij kan alles naar wens
op maat gezaagd, bewerkt en behandeld worden. Met
name bij gevelbekleding is een professioneel advies door

Dikten en afmetingen :
10, 12, 15, 18, 22 mm

250 × 122 cm / 310 × 153 cm
Primeplex® Universele randsealer

De PrimePlex® randsealer is speciaal ontwikkeld voor het

vakmensen met kennis van zaken van groot belang. Hier

afdichten van poreuze randen van multiplex. Het is een

staan de medewerkers op de vestigingen van onze leden

gebruiksklaar 1-component systeem met een hoog afdichtend

voor klaar en zijn u graag van dienst.

vermogen. Eenvoudig aan te brengen met kwast of
roller en reeds na circa 1 uur over- schilderbaar.

U ONTVANGT NU BIJ AFNAME VAN 10 PLATEN

PRIMEPLEX 1 POT PRIMEPLEX RANDSEALER CADEAU

PAK JE EEN GEVELPLAAT
OF KIES JE VOOR TRESPA® ?
Als je vakwerk wilt leveren, kies je voor kwaliteit. Neem daarom geen genoegen met minder en
vraag altijd naar de originele gevelplaten van Trespa. Alleen dan weet je zeker dat je kwaliteit
met een lange levensduur in handen hebt. Trespa® -materiaal is solide, robuust, gemakkelijk te
verwerken en onderhoudsvriendelijk; schilderen is niet nodig. Bovendien krijg je van Trespa
10 jaar productgarantie, gebaseerd op de strengste testnormen. www.Trespa.com

VRAAG NAAR HET ORIGINEEL

EQUITONE

GEVELS MET KARAKTER
EQUITONE is een in de massa gekleurd gevelbekledingsma-

kleuren. Zo geeft EQUITONE een uniek

teriaal dat werd ontwikkeld met én voor architecten. Houdt

karakter aan elk bouw- of renovatieproject.

u van een natuurlijke look of meer van intense kleuren? De
ruime keuze aan afwerkingen, kleuren en toepassingen van
het EQUITONE assortiment geven vrij spel aan inspiratie en
creativiteit.

Toepassingsmogelijkheden

EQUITONE wordt vastgemaakt op een metalen, verticale
draagstructuur of een structuur uit houten spanten die aan
de ruwbouw worden bevestigd. De bevestiging kan zichtbaar

Vezelcement

blijven om het gevelpatroon te benadrukken of onzichtbaar

EQUITONE panelen zijn vervaardigd uit vezelcement; een

worden gemaakt zodat het accent op het materiaal ligt.

natuurlijk composietmateriaal dat uitsluitend uit cement,

De EQUITONE gevelplaten worden gemonteerd volgens

cellulose en mineralen bestaat. Met de EQUITONE gevelplaten

het geventileerde gevelsysteem. Dit past zich aan elke

biedt Eternit ongeëvenaarde oplossingen voor de bekleding

architectuur of bouwmethode aan.

van gebouwen: dun en sterk, duurzaam en aantrekkelijk, in de
massa gekleurd of natuurlijk én altijd brandveilig (A2s1-d0).

Ontwerpvrijheid

EQUITONE panelen kunnen worden verzaagd en zijn geschikt
Assortiment

in een groot aantal uiteenlopende vormen. Ze kunnen tevens

EQUITONE biedt 6 materialen met hun eigen karakteristieken:

naar willekeur worden geperforeerd en gefreesd. De enige

materialen met een fluweelachtig uitstraling, met gegroefde

beperking is de verbeeldingskracht.

oppervlakken, met betonlook door lichte schuurlijnen, of met
een minder natuurlijke look voor een brede range fellere

Voor meer informatie zie: www.equitone.com

CEDRAL SIDINGS GEVELSTROKEN OP JE GEVEL
Cedral sidings zijn een hoogwaardig

is niet meer nodig. Een belangrijke troef is

geproduceerd met grondstoffen van

Cedral sidings hebben een uitstekende

houtvezels. Deze vezelcementstroken

onbrandbaar.

uitstraling. Met Cedral sidings kies

Perfect voor renovatie

materiaal dat vaak gekozen wordt bij

voor renovatie van een gevel. Ze bedekken

en duurzaam composietmateriaal,

de brandveiligheid van vezelcement: de

natuurlijke oorsprong: cement, water en

brandreactieklasse van A2-s1, d0 en zijn dus

zorgen voor een mooie hedendaagse
je voor een brandveilig en eigentijds

Cedral gevelstroken zijn ook zeer geschikt

renovaties en nieuwbouw.

onvolkomenheden en beschermen nieuw

Grenzeloze creativiteit

afgewerkt resultaat. Je bevestigt Sidings

De mogelijkheden met Cedral sidings

aan de buitenkant van je woning zonder

lijken eindeloos, de tijdloze uitstraling geeft

breekwerken of plaatsverlies en de woning

cachet aan elke woning. Het materiaal is te

blijft bewoonbaar tijdens de renovatie.

combineren met andere bouwmaterialen
zoals baksteen of pleisterwerk. De stroken
zijn beschikbaar in een waaier van 22

geplaatste isolatie, met een effen en

Gratis staal

Je favoriete Cedralkleur en -afwerking

standaardkleuren en kunnen horizontaal

van dichtbij bewonderen? Vraag je gratis

en verticaal geplaatst worden. Voor de

kleurstaal aan op www.cedral.world

afwerking kun je kiezen tussen een effen
effect (Smooth) en een houtnerfstructuur
(Wood). De stroken worden op een
klassieke manier geplaatst, met overlapping
(Lap), of met behulp van het tand- en
groefsysteem in elkaar geklikt (Click) voor
een strakke uitstraling.
Onderhoudsarm en brandveilig

De Cedral sidings zijn voorzien van meerdere
verflagen, daardoor is het materiaal zeer
vormvast. Het onderhoud volstaat met af
en toe reinigen met een sopje. Schilderen

ROCKPANEL

EEN TECHNISCHE EN ESTHETISCHE
UPGRADE IN DEN HAAG MET ROCKPANEL
In de Reitzstraat in Den Haag liggen 81
vooroorlogse appartementen, die in 2018
zijn gerenoveerd. De woonblokken waren in
de jaren ’80 al eens ingrijpend verbouwd.
Toen ging helaas veel van de oorspronkelijke
architectonische kwaliteit verloren. Ook zijn er in
die tijd asbesthoudende gevelplaten gebruikt.
Al met al reden genoeg om 01-10 Architecten uit
Rotterdam in te schakelen voor een technische
en esthetische upgrade! Hiervoor werden drie
designs van Rockpanel Woods gebruikt: Elzen,
Rhinestone Oak en Ceramic Oak.
Arjen Kabboord leidde het project namens 01-10 Architecten
en koos voor de achtergevel voor gevelplaten van Rockpanel:
“Voor de bestaande gevelconstructie was het noodzakelijk om
een lichtgewicht gevelproduct te gebruiken. Ten opzichte van
andere gevelproducten heeft Rockpanel een gunstig gewicht
per vierkante meter. We hebben gekozen voor Rockpanel
Woods in diverse kleuren om een gemêleerd gevelbeeld
te creëren. De keuze voor Rockpanel is gebaseerd op twee
uitgangspunten: het product is onderhoudsarm en biedt een
goede beeldkwaliteit, ook op de lange termijn.”
Ook de teamleider verkoop bij de bouwtoeleverancier kijkt
terug op een mooie samenwerking tussen alle betrokken
partijen, waaronder ook Michon Vianen (tegenwoordig
MSV) en hun dochterbedrijf SGT. “Als een van de A-merken
gevelbekleding bieden we graag Rockpanel aan. We
hebben jarenlange ervaring met dit materiaal en mede

door de goede samenwerking met de fabrikant veel
kennis opgebouwd. Een van de mooie eigenschappen van
Rockpanel is dat het materiaal van zichzelf onbrandbaar is en
hier geen extra behandelingen mee gedaan hoeven worden.
Voor het project in de Reitzstraat zijn de Rockpanel Woods
gebruikt waarbij het materiaal de uitstraling van echt hout
heeft.”
Naast de Rockpanel Woods-lijn heeft Rockpanel nog diverse andere
designs, waaronder Colours, Stones, Metallics en Chameleon. Het
complete assortiment bevat meer dan 200 designs en kleuren.

CAPE COD

GEEF GEBOUWEN KARAKTER
Met Cape Cod voegt u echt iets extra´s, iets bijzonders en

de verschillende diktes en breedtes is een bijzonder mooi en

unieks toe aan een gevel. De houten gevelbekleding is

levendig 3D effect op de gevel te creëren. Van speelse tot

gemaakt van Lodgepole Pine (Noord-Amerikaans grenen)

strakke of authentieke look - de keuze is aan de ontwerper

en vervaardigd volgens innovatieve procedures voor

en de opdrachtgever!

houtdroging en verduurzaming. De planken zijn afgewerkt
met een hoogwaardige watergedragen acrylaatlak en

www.capecodgevelbekleding.nl

vanaf 25 m2 al leverbaar in iedere gewenste kleur. Of het
nu RAL, NCS of een kleur naar monster is. Door de uitstraling

Appartementencomplex

en verschillende modellen biedt Cape Cod een op maat

’t Saentje,

gemaakte oplossing voor elk bouwproject. En deze uitstraling

Noorderkerstraat 1-6

is bovendien voor een periode van 15 jaar gegarandeerd. Dit

in Zaamdam

zeggen we niet alleen, we laten het ook zien! Want Cape Cod
heeft inmiddels een rijke historie op de Nederlandse markt.
Ook voor een levendig 3D effect

Binnen de Cape Cod collectie is de Channel Siding een
populair profiel waarmee al veel projecten zijn
gerealiseerd. Met de komst van de nieuwe types
medio 2019 heeft Cape Cod nu vijf soorten
Channel Sidings. En die profielen zijn ook
nog eens met elkaar te combineren. Van
breed tot smal én in verschillende diktes
(18 mm en 32 mm). Zo zijn er
met Channel Siding volop
creatieve mogelijkheden
om een unieke wand
samen te stellen. Met

BESTEL NU VIA DE
MIEDEMA WEBSHOP
Ben je bestaande klant of wil je klant worden van Miedema? Maak
dan eenvoudig een account aan en profiteer direct.

• Direct de juiste prijzen beschikbaar.
• Ontvang 3% korting op uw order. Gebruik kortingscode:
3PROCENT
• Eenvoudig calculeren: Gebruik onze webshop als
calculatiemodule. Sla de calculatie op als bestellijst. De calculatie is
op ieder moment te wijzigen. Ook kan je calculaties voor meerdere
projecten tegelijk doen.
• 24/7 bestellen: Overdag aan het werk en geen tijd? Bestel dan
’s avonds je gewenste materiaal. Onze webshop is altijd
bereikbaar!
• Snel herhaalbestellingen plaatsen: Bestel je vaak
dezelfde materialen? Sla deze dan op als bestellijst. Deze
bestelling kan je dan eenvoudig opnieuw plaatsen. Hierdoor
bespaar je veel tijd bij het invoeren van je bestelling.
• ’s Ochtends besteld, ’s middags af te halen: Plaats je ’s
ochtends een bestelling en wil je het ’s middags afhalen op
de Hemrik? Dan zorgen wij ervoor dat je bestelling voor je
klaarstaat.

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

onder voorbehoud van schrijf-, druk- en zetfouten.

De voordelen van de Miedema webshop

