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BOUWUNIE LIMBURG 

OP BEZOEK BIJ STONE 
Op uitnodiging van Stone trok BOUWUNIE Limburg Chape-, Vloerbedrijven & Tegel-
zetters op woensdag 10 november richting Londerzeel om er de nieuwe toonzaal (in-
clusief buitentoonpark) en het platenmagazijn te bewonderen. De volledige stuurgroep
werd er opgewacht door Yvan Somers die na een korte voorstelling van de natuur-
steengroothandel een woordje uitleg gaf over de groeven over de hele wereld waar men
de materialen ontgint. Nadien was er tijd om de platen van nabij te gaan bekijken. Er
werden heel wat foto’s genomen zodat die later eventueel aan klanten kunnen worden
getoond. Nadien genoten de genodigden van een sfeervol diner. De aanwezigen waren
er het allemaal over eens: Stone is een bedrijf met visie dat bovendien veel waarde
hecht aan goede plaatsing en onderhoud.
Lid worden van of interesse voor een ijzersterke sectorwerking binnen BOUWUNIE Lim-
burg? Contacteer Tom Vanheusden, Bouwunie Limburg via tel. 011/26 30 10 of email:
tom.vanheusden@bouwunie.be

SCHLÜTER SYSTEMS
GESLAAGDE UPDATE-SEMINARIES

Veel Belgische en Nederlandse tegelzetters zijn inmiddels vertrouwd met
de tweedaagse opleidingen die de firma Schlüter-Systems in zijn hoofd-
zetel in het Duitse Iserlohn organiseert. De tweejaarlijks Update-Semina-
ries zijn opleidingen van één dag waaraan enkel Schlüter-Systeem ver-
werkers kunnen deelnemen. 
Voor een erkende tegelzetter is het belangrijk steeds goed geïnformeerd
én geschoold te zijn. Daarom organiseerde Schlüter-Systems in sep-
tember en oktober 7 extra Update-Seminaries, verspreid over de hele
BeNeLux. Meer dan 250 Schlüter-Systeem-Verwerkers lieten zich on-
derdompelen in de wereld van nieuwste technieken en systemen.

LEA CERAMICHE
SLIMTECH

LEA SLIMTECH is de oplossing die het assortiment van Lea Cerami-
che vervolledigt, met tegels in reuzeformaat (300x100 cm) en een ex-
treem licht gewicht die het materiaal heeft te danken aan zijn geringe
dikte (3 mm). Dit alles is het resultaat van een technologie van walsen
en verdichten van gres ceram, een drastische evolutie van het traditi-
onele productieproces met een compleet nieuw, duurzaam, licht,
flexibel, buigzaam en veelzijdig product als eindresultaat. LEA SLIM-
TECH voldoet perfect aan de meest actuele eisen van modern interi-
eurontwerp en grote buitenoppervlakken van hedendaagse gebou-
wen. Het materiaal is makkelijk te installeren en lost -meer dan elk an-
der product- renovatieproblemen op door middel van uitmuntende
esthetische resultaten aan een verminderde totaalprijs. 

NIEUWE AFWERKING
De nieuwe productiesite, gewijd aan deze technologie en vorig jaar
door LEA Ceramiche in gebruik genomen, is een sterk signaal van
hoe belangrijk de fabriek deze technologie vindt voor zijn ontwikkeling
in de toekomst. Het is ook één van de redenen waarom LEA op de
laatste Cersaie nog een nieuwe serie uit de SLIMTECH presenteerde:
GOUACHE bestaat uit 8 kleuren waaronder een zuiver wit dat in veel
formaten verkrijgbaar is. Vermelden we ook nog een nieuwe afwer-
king, DOUCE, die wordt verkregen door een semi-polijsting van het
oppervlak. Deze afwerking is uniek voor de tot hiertoe voorgestelde
producten die deze technologie gebruiken. Indien men aan deze
nieuwigheid ook nog twee andere, reeds bestaande series toevoegt
–Basaltina Stone Project en Arenaria- dan kunnen we stellen dat LEA
er in geslaagd is een zeer uitgebreid gamma te creëren waarmee het
tegemoet komt aan de verschillende smaken van de eindgebruikers.




