
RECYCLING
Onze nieuwe inzamelmethode 
van restmateriaal, waarbij 
klanten big bags kunnen 
bestellen die in hun bedrijf 
of op hun werf opgehaald 
worden. p.3
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KLANT IN DE KIJKER
'Polycarbonaat op maat’. Met deze baseline is Perquy al  
bijna 60 jaar actief als importeur, exporteur en distributeur  
in kunststof halffabrikaten voor de bouwsector. p.6

Lage uitstoot broeikasgassen: sterke ambities voor SBTi. p.2
Deceuninck is partner van het Museum of Circular Economy. p.2

BRANDWEREND
SCHRIJNWERK
Met het gloednieuwe Decalu88  
WESTA FP-assortiment legt  
Deceuninck de lat uitzonderlijk  
hoog voor brandwerend  
schrijnwerk. p.7

PARTNER 
IN DE 
KIJKER
Maas-Jacobs: een 
veelzijdige bouwpartner uit 
het Nederlandse Zundert 
die al meer dan 45 jaar 
actief is in de bouw- en 
vastgoedsector. p.8

VAKBEURS 
POLYCLOSE 
Begin september 2022 was Deceuninck 
aanwezig op de vakbeurs Polyclose 
in Gent. Op drie stands ontdekten 
bezoekers innovaties in kunststof- en 
aluminiumreeksen en de voordelen van 
Phoenix, het 100% circulaire profiel. p.4-5
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Beste lezer

Na een hete zomer ervaren we momenteel enige afkoeling 
op economisch vlak. Tijdens de recente Polyclose-beurs 
zagen we hiervan de bevestiging. Misschien was u zelf ook 
aanwezig en kon u kennismaken met onze visie over hoe wij 
een toekomstige strategische partner voor pvc en aluminium 
schrijnwerk zijn én blijven.

Kon u ons niet bezoeken op Polyclose? Geen nood! In deze 
nieuwe editie van Profiles leest u een nabeschouwing bij deze 
vakbeurs.

Bij Deceuninck zijn we ervan overtuigd dat de bouwwereld in 
de nabije toekomst duidelijk zal maken dat we in een periode 
van transformatie zitten. Factoren als dure energie zorgen 
ervoor dat prijsverhoudingen tussen producten grondig 
wijzigen in functie van hun energieverbruik. 

Transportkosten werken de economische gedachte van ‘local 
for local’ in de hand. Het hergebruik van ‘end of life’-materiaal 
is niet meer te stuiten. Terwijl dat materiaal vroeger als 
‘waste’ werd beschouwd, ervaren we dat vandaag als ‘new 
material’. Jonge consumenten hebben daar steeds meer oog 
en oor voor.

Op het vlak van duurzaam ondernemen heeft Deceuninck 
onmiskenbaar de handschoen opgenomen om de 
duurzaamheidsuitdagingen via de Science Based Targets 
Index te behalen. 

Naast de vele uitdagingen op het vlak van circulariteit en 
duurzaamheid mogen we niet blind zijn voor de steeds 
strengere eisen wat wooncomfort en veiligheid betreft. 
U-waardes, akoestische isolatie en inbraakwerendheid 
zijn ons vertrouwd, maar in grotere projecten neemt 
ook de aandacht toe voor bijvoorbeeld brandveiligheid. 
Dat geldt ook voor niet-residentiële toepassingen, zoals 
rust- en verzorgingssites, waar er steeds meer vraag is 
naar brandwerend schrijnwerk. Met onze WESTA FP-reeks 
hebben wij de juiste oplossing in huis voor diverse raam- en 
deurfunctionaliteiten. Al dan niet gecombineerd met ons 
bestaande pvc- en aluminiumgamma, helpen wij u zo uw 
projecten op de meest efficiënte manier uitvoeren.

Ik wens u alvast veel leesplezier. En dat we snel opnieuw 
mogen leven in een wereld die ‘back to normal’ wordt! 

Bernard Vanderper
Sales Manager West-Europa

KORT NIEUWS

Onze Deceuninck-medewerkers kijken ernaar uit om je 
te ontmoeten op de volgende beurs.  

▪	 Architect@work 11 en 12 mei 2023 ▪  
Kortrijk Xpo ▪ www.architect@work.com ▪ stand 67 

Lagere uitstoot broeikasgassen 
STERKE AMBITIES VOOR SBTI

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over een onderwerp 
in deze PROFILES? Contacteer ons via profiles@deceuninck.com 

Van 1 tot 30 oktober opende MUCE, Museum of Circular Economy, de deuren in 
centrum Antwerpen. Deceuninck was partner van dit pop-upmuseum. Zo zetten we 
onze circulaire ambities en inspanningen in de verf.
 
In het museum werden via kunst en circulaire innovaties oplossingen getoond voor 
verschillende milieu- en klimaatvraagstukken. Voor Deceuninck creëerde kunstenares 
Axelle Vertommen lampen met de filters die we gebruiken in onze recycling plant in 
Diksmuide. Je vindt meer informatie via www.muce.be ▪ 

Deceuninck is partner van het 
Museum of Circular Economy!

Kom zeker langs!

Noteer deze datum alvast in jouw agenda. Graag tot dan!

In het kader van de doelstellingen van het Klimaat- 
akkoord van Parijs, wil Deceuninck de koolstofvoe-
tafdruk van eigen activiteiten tegen 2030 met 60% 
verminderen ten opzichte van het basisjaar 2021. 
De recyclingactiviteiten van het bedrijf zullen daar-
bij een essentiële rol spelen. Tegen 2050 moet de 
uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen 
van Deceuninck tot nul herleid zijn.

Dit sterke engagement voor duurzaamheid komt on-
der meer tot uiting via de ambitie om emissiereductie-
doelstellingen te bepalen die in lijn zijn met het doel 
van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) om de 
netto-emissie tot nul te herleiden. Dankzij deze we-
tenschappelijk onderbouwde doelstellingen kan elke 
bedrijfsbeslissing geëvalueerd worden vanuit de doel-
stelling om zo ecologisch mogelijk te ondernemen. ▪ 

Bruno Humblet,
CEO.

Scan de QR-code 
en bekijk de video 

Scan de QR-code en ontdek 
meer over duurzaamheid 
bij Deceuninck.
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SERVICE  ▪  RECYCLING 

In de vorige editie van PROFILES lieten we Emile Coene, 
Recycling Development Manager, aan het woord over de 
uitrol van een netwerk van inzamelpunten voor uitgebroken 
kunststof. Steeds meer installateurs maken gebruik van 
die service. Maar wist je dat je jouw schrijnwerk ook via 
een systeem van duurzame big bags kunt laten ophalen 
in jouw bedrijf of op jouw werf? Emile licht deze nieuwe 
dienstverlening van Deceuninck toe.

Extra boost voor recyclage
“Met een netwerk van 9 gecertificeerde inzamelpunten leveren 
we samen met onze klanten een belangrijke bijdrage aan de 
recyclage en het hergebruik van restmateriaal”, zegt Emile. 
“We merken dat steeds meer installateurs de weg vinden naar 
een van die punten, omdat ze er materiaal zonder glas gratis 
kunnen inleveren. We garanderen hen een correcte verwerking 
en opslag van dit materiaal, dat als waardevolle grondstof dient 
voor onze recyclagefabriek in Diksmuide.”

“En we willen onze dienstverlening op het vlak van recyclage 
nog een niveau hoger tillen. Tijdens de recente vakbeurs 
Polyclose gaven we daarom het startschot van een nieuwe 
inzamelmethode, waarbij klanten big bags kunnen bestellen 
die we in hun bedrijf of op hun werf komen ophalen.”

Volledige ontzorging
“Met dit aanbod van big bags gaan we voor een all-in 
service. We willen onze klanten maximaal ontzorgen”, geeft 
Emile aan. “Voor sommige klanten is het immers niet altijd 
eenvoudig om restmateriaal te verzamelen, van glas te 
ontdoen en naar een inzamelpunt te brengen. Daarom willen 
we het hen zo makkelijk mogelijk maken om hun steentje 
bij te dragen aan een duurzaam productieproces. Op de 
website van onze partner kun je het gewenste aantal big bags 
bestellen. Eén big bag heeft een volume van 6 m³ en kost 210 
euro. Een klassieke container van 10 m³ kost al snel dubbel 
zoveel. Bovendien mag je zo'n big bag vullen met allerhande 
schrijnwerk – aluminium, pvc, hout, metaal met het glas er 
nog in. Dat is een belangrijke troef van deze nieuwe service.”

Vier simpele stappen
Afval recycleren wordt erg eenvoudig. Emile schetst de vier 
stappen. “Je bestelt eerst de big bags, waarna ze ter plaatse bij 
je worden geleverd. Nadat je ze gevuld hebt met restmateriaal, 
laat je telefonisch, via e-mail of een online afhaalformulier 
weten dat we de big bags kunnen ophalen. Vervolgens komen 
we ze bij je ophalen. Zorg er wel voor dat ze op een plaats 
staan die vlot toegankelijk is voor een kraan.”

Complementaire dienstverlening
Het is duidelijk dat het netwerk van inzamelpunten en 
het aanbod van big bags elkaar perfect aanvullen, en dat 
was volgens Emile ook de bedoeling. “Afhankelijk van jouw 
wensen en beschikbare capaciteit maak je de keuze uit een 
van beide oplossingen”, besluit Emile. “In elk geval werk je 
als installateur volop mee aan het succes van recyclage en 
hergebruik van restmaterialen. Goed om te weten is dat de 
big bags zelf ook hergebruikt worden, en dus een leven lang 
meegaan.” ▪

Deceuninck is partner van het 
Museum of Circular Economy!

STARTSCHOT VOOR NIEUWE INZAMELMETHODE VAN RESTMATERIAAL

Deceuninck geeft oude kunststof 
een tweede leven

MEER INFO 
Contacteer ons via 
recycling@deceuninck.com

Scan deze QR-code en 
bestel meteen een big bag

“Via het systeem van big bags 
ontzorgen we installateurs van a tot z.”

Emile Coene, Recycling Development Manager

INZAMELPUNTEN VOOR UITGEBROKEN KUNSTSTOF

GRATIS 
BROCHURE

Scan deze QR-code 
of surf naar 

www.deceuninck.be/profiles

Emile Coene, Recycling 
Development Manager.
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IN BEELD  ▪  POLYCLOSE 

Begin september 2022 was Deceuninck aanwezig 
op de vakbeurs Polyclose in Gent. Op drie stands 
– waaronder een nieuwe demostand – ontdek-
ten bezoekers innovaties in kunststof- en alumi-
niumreeksen en de voordelen van Phoenix, een 
100 procent gerecycleerde kunststof proefreeks 
van. Tijdens de beurs ontving Deceuninck ook 
twee Kiwa Covenanten als bewijs van duurzaam 
ondernemen.

Drukbezochte stands, enthousiaste reacties
Na de voorbije coronaperiode was het afwachten 
of de klanten en prospects van Deceuninck 
opnieuw massaal van de partij zouden zijn op 
deze tweejaarlijkse vakbeurs. En dat was zeker 
het geval. “We waren positief verrast over de grote 
opkomst op onze drie stands”, geeft Bernard 
Vanderper, sales manager West-Europa, aan. “Heel 
wat trouwe klanten kwamen ons bezoeken, en we 
verwelkomden ook nieuwe contacten. Zowel onze 
innovatietafel als nieuwe demostand waren erg 
in trek. Onze specialisten demonstreerden onder 
meer hoe glas verlijmd en vervangen kan worden 
op diverse profieltypes, en hoe eenvoudig de de-
montage van glaslatten op Decalu-ramen is. Op de 
demostand toonden we ook de eerste systeem- 

oplossingen van de Elegant- en Decalu-profielen 
met Fineo-vacuümglas.”

Phoenix: 100% gerecycleerde kunststofprofielen
Een van de blikvangers op Polyclose was Phoenix, 
een eerste volledig circulaire reeks met 13 stan-
daardprofielen voor ramen en deuren. “Deze reeks 
is het voorlopige sluitstuk van de circulaire aanpak 
die Deceuninck volop in de praktijk omzet”, zegt 
technical manager Wouter Vanderstraeten. “Al sinds 
2012 recycleren we kunststof in onze vestiging te 
Diksmuide. In cijfers uitgedrukt hebben we op he-
den een productiecapaciteit van 45.000 ton, ofwel 
2,3 miljoen ramen per jaar.”

Bernard Vanderper vult aan: “We laten Phoenix mee 
evolueren met de markt. Naarmate de vraag stijgt, 
zullen we onze productie uitbreiden. In Nederland, 
waar de overheid het gebruik van circulaire 
materialen in bouwprojecten sterk stimuleert, 
werden al enkele Phoenix-projecten gerealiseerd. 
Ook in ons land starten de eerste projecten, met 
bijvoorbeeld de plaatsing van Phoenix-ramen 
in zes sociale woningen in Aarschot. Ook voor 
onszelf zijn de recuperatie en recyclage van oude 
materialen zeer belangrijk, want in vergelijking met 

DECEUNINCK PAKT UIT MET NIEUWE INNOVATIES 

Vakbeurs Polyclose

Op de stand toonden we Phoenix, onze eerste reeks die voor 
100% uit gerecycleerde kunststofprofielen bestaat.

Deceuninck zet door op multi materialiteit tijdens Polyclose 2022.



05

D
EC

EU
N

IN
CK

 –
 P

RO
FI

LE
S 

– 
2–

 2
02

2

IN BEELD  ▪  POLYCLOSE 

het aanmaken van nieuwe kunststof grondstof 
levert dit Deceuninck een energiebesparing van 
90 procent op.”

Synergie tussen aluminium en kunststof
Tijdens de vakbeurs zette Deceuninck ook de sy-
nergie tussen de Elegant- en Decalu-productlijnen 
volop in de kijker. Technical manager Eddy Moreels 
legt uit: “Bij de keuze van profielen voor ramen en 
deuren worden kunststof en aluminium steeds 
meer in één gebouw geïntegreerd. Zo kan men 
kunststofsystemen integreren in de leef- en 
slaapruimte, terwijl de pivoterende inkomdeur 
en kamerbrede schuiframen uit aluminium be-
staan. Op Polyclose demonstreerden we hoe we 
deze hybride denkwijze in de praktijk toepassen. 
De Elegant- en Decalu-productlijnen zijn perfect 
combineerbaar, waarbij de voordelen van elk sys-
teem – zoals vormvastheid, thermische isolatie, 
weerstand – maximaal tot hun recht komen.”

Uitreiking Kiwa Covenanten
Op Polyclose ontving Deceuninck twee Kiwa  
Covenanten: een Covenant voor 100 procent 
gerecycleerde kunststof in raamprofielen en een  
Covenant voor circulair ondernemen. “We zijn 

erg trots op deze erkenning”, zegt Bernard 
Vanderper. “Deze Covenanten werden uitgereikt 
na een uitgebreide audit in onze vestigingen in 
Gits en Diksmuide. Dit is het beste bewijs dat we 
samen met onze klanten en leveranciers klaar 
zijn voor de toekomst. Het motiveert ons om nog 
een versnelling hoger te schakelen op het vlak 
van duurzaam ondernemen. Met onze nieuwe 
Phoenix-reeks zijn we vandaag trouwens de enige 
fabrikant die profielen aanbiedt die voor de volle 
100 procent uit gerecycleerde kunststof bestaan.” ▪

Op Polyclose ontving Deceuninck twee Kiwa Covenanten. De innovatietafel op de bovenverdieping van de grote stand 
toonde de innovaties in kunststof en aluminium.

Tim Vanderputte, technical service engineer, demonstreerde hoe glas verlijmd en 
vervangen kan worden.  

Benieuwd naar de aftermovie van de 
Deceuninck-beursstands op Polyclose? 

Scan de QR-code

PRODUCTEN IN DE KIJKER
Welke Deceuninck-oplossingen stonden op Polyclose specifiek in de kijker? 
In het aanbod van ventilatieroosters was dit onder meer Tunal 80FL, een 
thermisch onderbroken aluminium ventilatierooster. Binnen het Decalu-
assortiment lag de focus op de volgende producten: Decalu163 Slide, Decalu88 
Standard, Decalu88 folding doors, Decalu115 NL en Decalu F50 Façade.

In het Elegant-gamma stonden de Elegant Abstract 76X, Elegant 
Thermofibra 76 X, Elegant Infinity 115 X (15°) en Elegant Origin 76 X in de 
kijker. En ook de Twinson Character Massive 140 mm (P 9360) en Majectic 
Massive Pro 140 mm (P 9369) vielen erg in de smaak bij de standbezoekers.
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KLANT IN DE KIJKER  ▪  PERQUY

‘Polycarbonaat op maat’. Met deze baseline is Perquy al 
bijna 60 jaar actief als importeur, exporteur en distribu-
teur in kunststof halffabrikaten voor de bouwsector. Op 
de website en in de showroom van de in Brugge gevestig-
de groothandel vinden zowel professionele als particulie-
re klanten een ruim assortiment van premium kunststof 
materialen tegen betaalbare prijzen. Dankzij een lokale 
aanpak, een slimme inkoopstrategie en advies op maat 
genieten de klanten steeds een uitstekende service.

Onestopshop
Perquy werd in 1963 opgericht door Hugo Perquy. In de 
herfst van 2000 verkocht hij het bedrijf aan twee nieuwe ven-
noten. Vandaag hebben algemeen directeur Wim Declercq 
en winkelmanager Niels Laveyne de ambitie om Perquy uit 
te bouwen tot een toonaangevende speler in de distributie 
van kunststof materialen. “Samen met onze veertien mede-
werkers willen we een onestopshop uitbouwen voor onze 
klanten, met snelle levertijden en advies op maat. We wil-
len echt een nieuwe wind door onze zaak laten waaien en 
die klaarstomen voor de toekomst”, bevestigt Wim.

Trouw klantenbestand
Bij heel wat aannemers en medewerkers uit de regio staat 
de showroom van Perquy standaard ingesteld in de gps 
van hun voertuig. “We hebben een trouw klantenbestand 
van aannemers en installateurs uit de streek”, zegt Niels. 
“Omdat we met vele klanten een goede band hebben op-
gebouwd, zijn we perfect op elkaar ingespeeld en kunnen 
we zeer snel schakelen in het verwerken van hun bestellin-
gen. Die proactieve aanpak zorgt ervoor dat wachttijden 
voor leveringen tot een minimum beperkt worden. Onze 
klanten appreciëren dit enorm, want zo lopen hun eigen 
projecten geen vertraging op.”

Ook de website van Perquy is een belangrijk informatie-
kanaal. “Op onze website zetten we elk aangeboden pro-
duct uitgebreid in de kijker, van polycarbonaat klikpanelen 
tot oplossingen voor regenwaterrecuperatie”, geeft Niels 
aan. “Bovendien bieden we klanten en prospects online 
ook een overzicht van documentatie, technische fiches en 
handleidingen.”

Slim stockbeheer
In deze tijden van schaarse materialen en verstoorde lever-
termijnen zetten Wim, Niels en hun medewerkers hard in 
op slim stockbeheer. “Op onze site hebben we de nodige 
ruimte om voorraden op te slaan”, geeft Wim aan. “Profes-
sionals in de bouwsector hebben vaak snel nood aan extra 
materiaal of onderdelen voor de afwerking van hun projec-
ten. Daarom kopen we goed roterende producten zoveel 
mogelijk in bulk aan, waardoor we onze klanten meteen 
uit de nood kunnen helpen. Zo kunnen ze hun eigen eind-
klanten niet alleen de beste service geven, maar genieten 
ze ook voordelige tarieven omdat we onze bulkvoorraden 
tegen scherpe prijzen inkochten. Ook voor producten van 
Deceuninck werken we op die manier. Omdat onze klanten 
weten dat we vaak de meest courante materialen op stock 
hebben, vinden ze vlot de weg naar onze winkel.”
 
Samenwerking met Deceuninck
De samenwerking tussen Perquy en Deceuninck staat als 
een huis. “We bieden ons cliënteel kwaliteitsvolle, inno-
vatieve totaaloplossingen aan”, zegt Wim. “Deceuninck 
spaart kosten noch moeite om ons de beste materialen te 
bezorgen. Elk detail wordt met de nodige zorg behandeld. 
Zo voorzien ze bijvoorbeeld een beschermende folie per 
profiel in een verpakking die meerdere exemplaren bevat. 
Die eenvoudige ingreep verkleint de kans op schade in onze 
stock en verhoogt de levensduur van een kunststof profiel.”
Ook het contact met Deceuninck-medewerkers verloopt 

erg vlot. Frank Vincke, account manager bij Deceuninck, is 
voor Wim en Niels een belangrijk aanspreekpunt. “Ik maak 
er een punt van om steeds vlot bereikbaar te zijn voor de 
medewerkers van Perquy”, zegt Frank. “We houden de 
communicatielijnen zo kort mogelijk om zeer snel op de 
bal te spelen bij vragen of opmerkingen. En die commu-
nicatie gebeurt steeds in een constructieve en informele 
sfeer, wat de samenwerking erg aangenaam maakt.”

Wie bij Perquy op bezoek komt, ziet in de hoek van de 
showroom een gezellige Deceuninck-stand. “Omdat 
Deceuninck voor ons een belangrijke leverancier van 
kunststof profielen is, vonden we het opportuun om 
die aparte promostand te voorzien” ,legt Niels uit. “Via 
demomateriaal en brochures krijgen bezoekers aan 
onze showroom een goed beeld van de vele oplossingen 
die Deceuninck aanbiedt. Daarna is het aan ons om extra 
advies te geven en nieuwe bestellingen te noteren.” ▪

VAN SLIM STOCKBEHEER NAAR TOPADVIES OP MAAT

Perquy

Op basis van een brede waaier 
van Deceuninck-stalen creëerden 
Wim en Niels een testzone in de 
showroom van Perquy, zodat 
klanten kunnen kennismaken 
met de look-and-feel van 
Deceuninck-producten.

▪	 Importeur, exporteur en distributeur in 
kunststof halffabrikaten voor de bouw

▪	 Opgericht in 1963
▪	 Algemeen directeur: Wim Declercq
▪	 Winkelmanager: Niels Laveyne
▪	 14 werknemers
▪	 www.perquy.be       

OVER PERQUY

“Omdat we tijdig voldoende 
materialen inkopen, kunnen  
we onze klanten snel beleveren. 
Zo kunnen ze hun eigen projecten 
zonder vertraging afwerken.”

Niels Laveyne, winkelmanager

Wim Declercq, algemeen directeur (links), 
en winkelmanager Niels Laveyne.
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PRODUCT IN DE KIJKER  ▪  DECALU88 WESTA FP 

Naast energie-efficiëntie, akoestiek en esthetiek is 
ook brandveiligheid een essentiële eis van raam- en 
deurprofielen. Brandwerend schrijnwerk zorgt voor 
een optimale veiligheid als in een binnenruimte brand 
uitbreekt. Met het gloednieuwe Decalu88 WESTA FP- 
assortiment legt Deceuninck de lat uitzonderlijk hoog 
voor brandwerend schrijnwerk. Het systeem is onder-
worpen aan de strengste testen inzake brandveiligheid 
en garandeert uitstekende performantiewaarden.

Gloednieuwe innovatieve oplossing
Met de Decalu88 WESTA FP levert Deceuninck opnieuw 
een knap staaltje op het vlak van innovatie. Deze nieuwe 
oplossing is een aanvulling op het bestaande Decalu88-
gamma en biedt architecten, aannemers en installateurs 
de kans om wanden, deuren en ramen vuurvast te 
maken in combinatie met esthetiek en duurzaamheid. 
Zowel enkele als dubbele binnen- en buitendraaiende 
deuren/ramen als vaste wanden zijn beschikbaar 
in EI(30) en EI(60). In productiehallen, magazijnen, 
kantoren, schoolgebouwen en residentiële panden 
garandeert Decalu88 WESTA FP een brandveilige werk- 
of woonomgeving.

Strenge Europese normering
Sinds 2012 is de wetgeving in verband met brandpreventie 
gewijzigd. Dit betekent dat de brandweerstand van 
bouwsystemen getest en beoordeeld mag worden 
op basis van Europese normen (EN), en dit hoeft niet 
langer meer via de Belgisch norm (NBN 713.020). Als 
belangrijkste brandparameters gelden onder meer de 
vlamdichtheid (die aangeeft hoelang een scheidend 
element verhindert dat er vlammen of hete gassen 
doordringen) en de thermische isolatie (die aangeeft 
hoelang dit element de doorgang van warmte verhindert 
tot aan een niet-blootgestelde zijde). In ons land worden 
slechts 3 klassen brandweerstand toegepast, namelijk 
EI(30), EI(60) en EI(120) voor niet-dragende wanden en 
plafonds.

Unieke troeven
Het vuurvaste WESTA FP-schrijnwerk beschikt over 
unieke troeven. Dankzij de So Easy-technologie installeer 
je wanden, deuren en ramen op een vlotte en intuïtieve 
manier. Zo slaag je erin om de Deceuninck-profielen 20 
à 40 procent sneller te installeren in vergelijking met 
andere systemen op de markt.
Bovendien zijn de beglazingsclips aan de binnenkant ge-
monteerd. De asymmetrische structuur van de profielen 
zorgt voor een uitstekende compatibiliteit met andere 
Decalu-systemen. En via het gebruik van dubbele gel-
kamers kan WESTA FP uitmuntende thermische eigen-
schappen voorleggen, die zelfs tot de hoogste voor dit 
type product behoren.

Sterke synergie met Elegant-assortiment
De Decalu88 WESTA FP-oplossingen hebben nog een 
belangrijke troef: ze zijn perfect complementair met het 
kunststof Elegant-raamsysteem van Deceuninck, dat 
trouwens uitstekende isolatiewaarden kan voorleggen. 
Het design van Decalu88 WEST FP sluit esthetisch naadloos 
aan bij het Elegant raamsysteem. Dit levert architecten, 
aannemers, installateurs en bouwheren een echte win-
winsituatie op.

Alle nodige kwaliteitsgaranties
Zowel voor de productie als installatie van het WESTA 
FP-gamma kan Deceuninck de nodige officiële erken-
ningen en certificaten voorleggen. Alle producten uit 
het assortiment beschikken over de nodige kwaliteits-
garanties. Deceuninck biedt aannemers en installa-
teurs de mogelijkheid om afgewerkte producten uit het 
WESTA FP-assortiment te bestellen en te laten leveren. 
Op die manier kun je zelf focussen op je kerntaken en 
vermijd je ongezonde en onveilige werksituaties, zoals 
bijvoorbeeld stofontwikkeling bij zaagwerken in het 
atelier. Via Deceuninck kun je zelf een handige en vol-
ledige prijslijst verkrijgen met een compleet overzicht 
van afgewerkt vuurvast schrijnwerk. ▪

Decalu88 WESTA FP
DE NIEUWE STANDAARD INZAKE BRANDWEREND SCHRIJNWERK

i
MEER WETEN?
Contacteer:

Erik Mechelmans / Account Manager 
Antwerpen, Brabant, Limburg, 
Brussel en Wallonië
erik.mechelmans@decalusolutions.com
+ 32 468 25 11 85

Dirk Van Dijck / Account Manager
West- en Oost-Vlaanderen
dirk.vandijck@deceuninck.com
+ 32 485 47 49 82

Mark Vreugdenhil / 
Technical Sales Manager 
Nederland
mark.vreugdenhil@deceuninck.com 
+31 6 11 17 41 32

Zo is de Decalu88 WESTA FP in 
de EI(60)-versie opgebouwd.

MEER INFO

Scan deze QR-code 
of surf naar 

www.deceuninck.be/profiles

Het Decalu-aanbod wordt uitgebreid 
met het brandwerende schrijnwerk 
Decalu88 WESTA FP, waarmee 
architecten, aannemers en installateurs 
ramen, deuren en wanden vuurvast 
kunnen maken.
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Wie op zoek is naar een veelzijdige bouwpartner, is bij 
Maas-Jacobs aan het juiste adres. Het familiebedrijf uit 
het Nederlandse Zundert is al meer dan 45 jaar actief in 
de bouw- en vastgoedsector. Dat gebeurt via vier pijlers: 
projectontwikkeling, het bouwbedrijf, de productie en verkoop 
van kunststof kozijnen en als vastgoedbelegger. De intensieve  
samenwerking tussen die pijlers vormt de kracht van Maas- 
Jacobs. We gingen op de koffie bij zaakvoerder Kris Maas.

Brede kijk op (ver)bouwen en vastgoed
Kwaliteit, lef en creativiteit. Die bedrijfswaarden draagt 
Maas-Jacobs al bijna een halve eeuw hoog in het vaandel. 
“Mijn vader en mijn oom richtten het bedrijf samen op”, blikt 
Kris terug. “De voorbije decennia investeerden ze volop in de 
diverse bedrijfsdivisies, met een ploeg van enthousiaste en er-
varen medewerkers. Begin jaren 90 werd mijn vader de enige 
zaakvoerder. Vier jaar geleden kreeg ik de kans om het bedrijf 
over te nemen. Vandaag werken wij met 200 medewerkers 
aan diverse projecten. In West- en Midden-Brabant – dus pak-
weg van Bergen-op-Zoom tot Tilburg – bouwen en ontwikke-
len we woningen, winkels en maatschappelijke voorzieningen, 
waarbij we regelmatig zelf als (mede)belegger optreden. We 

realiseren ook bouwprojecten voor woning-
coöperaties, beleggers of andere projectont-
wikkelaars. Last but not least beschikken we 
over een eigen productieafdeling, waar we 
kunststof profielen, ramen en deuren ver-
vaardigen en verkopen aan consumenten en 
zakelijke opdrachtgevers.” 

Wendbaar en weerbaar familiebedrijf
Het is duidelijk dat Maas-Jacobs van vele 
markten thuis is. Een strak geregisseerde en 
vlakke bedrijfsorganisatie, in combinatie met 
warme familiewaarden en een toegewijd 
team van medewerkers, zorgt ervoor dat die 
brede aanpak succesvol uitgerold wordt. “We 
hebben onze activiteiten – van woningbouw 
tot vastgoedbeheer – ondergebracht in drie 
werkmaatschappijen”, legt Kris uit. “Maas-
Jacobs Bouwbedrijf, Maas-Jacobs Vastgoed 
en Maas-Jacobs Kunststof Kozijnen werken 
intensief samen. Als familiebedrijf zijn 
we bovendien wendbaar én weerbaar. 
We slagen erin om vlot in te spelen op 
snel wijzigende marktomstandigheden in 
onze sector. Stijgende vastgoedprijzen, het 
toenemende aantal verbouwprojecten na 

corona of de trend naar kleiner en duurzamer wonen: meer 
dan ooit houden we de vinger aan de pols van de actualiteit, om 
zo via onze projecten kort op de bal te spelen. Klanten kunnen 
op ons rekenen voor zowel kleinschalige als grote projecten. 
De voorbije decennia hebben we met Maas-Jacobs heel wat 
kennis over de regionale markt opgebouwd, waardoor we 

nieuwe ontwikkelingen snel zien aankomen. Dankzij ons sterke 
team van ervaren medewerkers zijn we een gevestigde waarde 
in onze regio geworden, waardoor we een ruime portfolio van 
trouwe klanten hebben opgebouwd.”

Innovatief ondernemen
“Het was mijn oom Wim Jacobs die samen met mijn vader 
startte met de productie van kunststof kozijnen voor de 
particuliere en zakelijke markt”, zegt Kris. “Vandaag is deze 
bedrijfstak intern uitgegroeid tot een echte sterkhouder 
voor onze groei. Hiervoor werken we al jaren samen met 
Deceuninck, via hun aanbod van Elegant- en Phoenix-
profielen. Dankzij een ruime keuze uit kleuren en structuren 
slagen we erin om oplossingen aan te bieden bij elke denkbare 
bouwstijl. Tegelijk scoren de kozijnen ook hoog op het vlak 
van duurzaamheid en innovativiteit, met onder meer de 
integratie van volledig recycleerbare glasvezels en het gebruik 
van de unieke Linktrusion-technologie. Met Deceuninck 
hebben we een partner aan boord die nooit bezuinigt op 
vernieuwende oplossingen. Die aanpak past perfect bij onze 
eigen bedrijfsstrategie en missie.”

Klaar voor de toekomst
Als zaakvoerder van een familiebedrijf gelooft Kris sterk in 
continuïteit en een gezonde, organische groei. “We willen 
niet te hard groeien en te grote risico’s nemen. In vertrouwen 
zakendoen met elkaar, met korte communicatielijnen in onze 
regio, is een van onze sterktes. Onze medewerkers appreciëren 
die werkwijze, want ze kunnen op een comfortabele manier 
en dichtbij huis hun taken uitvoeren. Daarnaast investeren 
we volop in een gezonde, ergonomische werkplek waar 
geautomatiseerde productieprocessen en digitalisering 
alle ruimte krijgen. In onze fabriek installeerden we recent 
een nieuw sorteercentrum voor profielen, waardoor onze 
medewerkers geen manueel stapelwerk meer moeten doen. 
Het resultaat: productievere en efficiëntere collega’s die in 
betere ergonomische omstandigheden aan de slag gaan. We 
doen er alles aan om het werk in onze fabriek zo uitdagend 
mogelijk te houden.” ▪
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▪	 Bouwbedrijf, ontwikkelaar, vastgoedbelegger 
en fabrikant en verkoop van kunststof kozijnen

▪ Opgericht in 1977
▪ Zaakvoerder: Kris Maas (2e generatie)
▪ 200 werknemers
▪ Oppervlakte productiehal: 4.000 m²
▪ Productie van 7.500 kozijnen per jaar
▪ Al 41 jaar klant bij Deceuninck
▪ www.maasjacobs.nl       

OVER MAAS-JACOBS

Met 225 werknemers, 4000 m² productiehal 
en de vervaardiging van 7500 kozijnen per 
jaar is Maas-Jacobs een toonaangevende 
bouwpartner in de regio.

René Maas en Wim Jacobs, 
oprichters van Maas-Jacobs.

"Met Deceuninck 
hebben we een 
partner aan boord 
die nooit bezuinigt 
op vernieuwende 
oplossingen."

Kris Maas

Algemeen directeur en eigenaar Kris Maas.


