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spouwmuur isolatie
kruipruimte isolatie

vloer isolatie
dak isolatieMAATWERK-ISOLATIE.NL

NA-ISOLATIE
SPECIALISTEN

VP  linksonder
rode sticker

T. 0528 - 277 377 E. info@kreeft.nl 
I. www.kreeft.nl

RECHTS
rode sticker

Warmteservice vp ed 1 
+ vanaf ed 2 middenboven en dan

alle edities

www.bnmotoren.nl

De oplossing voor
(mobiele) stroom

Omring uzelf 
met de beste 

kwaliteit

www.tesa.nl

VP rechtsboven
rode sticker

www.joskin.com

Trans-KTP
van 9 tot 27T

Laadbak uit Hardox 450 staal
Hoge kipstabiliteit
Soepelheid en wendbaarheid op alle terreinen

ONGEËVENAARDE PRESTATIES IN 
ALLE WERKOMSTANDIGHEDEN ! 

Kijk op artilan.nl 
of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl

info@ivar-nv.com - www.ivar-nv.com
installatiemateriaal voor: vloer- en wandverwarming, 

centrale verwarming, ventilatie en sanitair

ivar_bouw-en-aanbesteding.indd   1 15/11/13   10:57

VP rechtsonder
ed 1/2/3/4

rodesticker

BEL 0342 40 62 00
WWW.DUMONTBETON.NL

Boeiend beton 
voor openbare

ruimte

WWW.123LUCHTFOTO.NL
GESPECIALISEERD IN VASTGOED FOTOGRAFIE

OVERAL IN NEDERLAND  
DEZELFDE PRIJS PER OBJECT 

VANAF: (EXCL. BTW)
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99,-

uw ideale partner voor 
innovatieve brandertechnieken

www.dreizler.nl
partner:

vp linksboven
rode sticker

Hoogwaardige en kwalitatieve kunststo� en
• meervoudige polycarbonaat platen • terrasoverkappingen
• polycarbonaat panelen • polycarbonaat profi elplaten
• massieve platen • toebehoren
www.macroluxbenelux.nl
tel. 079 343 8888 licht, luxe, leven
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Gigantische 3D printer maakt 
vormvrijheid in beton mogelijk
Architecten klagen al heel lang dat beton hun 
ideeën in platte en hoekige vormen forceert, 
die ongeschikt zijn om hun creativiteit tot leven 
te brengen. Grootschalig 3D printen maakt nu 
vormvrijheid in beton mogelijk, waardoor de 
ware creativiteit van architecten de vrijheid 
krijgt.
 
3Dealise, het industriële 3D printing en 3D enginee-
ring bedrijf, en bouwbedrijf Bruil hebben hun krachten 
gebundeld om technologie te ontwikkelen die ‘freedom 
of design’ en andere voordelen van 3D printen moge-
lijk maakt voor grootschalige beton constructies. Een 
voorbeeld van een 1,6 m hoog getordeerd H-profiel 
was onlangs te bewonderen op de GEVEL 2015 beurs.
 
Telefoon 053 30 200 77

lees verder in BETON, pagina xx

www.budgetisolatie.nl • tel. 0165 - 321 444
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