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25/2 - 6/3 Brussels Expo

HAL 5 - STAND 109

Wie zijn we?
Met sierpleister - ook gekend als crepi - stopt
u elke nieuwbouw- of renovatiegevel in een
stijlvol jasje. Een goed idee, want uw buitenmuren zijn het visitekaartje van uw pand. Toch
als u kiest voor producten van Willco Products:
de oudste speler op de markt. Onze veertig
jaar ervaring vertaalt zich in sierpleisters van
topkwaliteit.
Uw gevel aankleden met zo’n sierpleister? Specialistenwerk! De ondergrond moet namelijk
perfect voorbereid en afgewerkt worden. Dit
kan met onze Willco producten! Wij bieden de

Batibouw 2016:

Enkel het beste is goed genoeg
voor uw gevel!
De markt staat onder grote druk door de heuse prijzenslag die gevoerd wordt op vlak
van buitengevelisolatie. De bouwsector slaat al een tijdje alarm. Steeds vaker zien we
goedkopere en alternatieve producten opduiken, waardoor er vaak minderwaardige
isolatiesystemen geplaatst worden. Dit maakt het voor de uitvoerders moeilijk om
werven op een correcte manier binnen te halen! En dan spreken we nog niet over
de gevolgen voor de klant. Dit kan niet langer, vindt Willco Products.
De editie van Batibouw 2016 staat voor ons in het teken van het nieuwe productkwaliteitslabel ‘100% Willco Products’.
Lees meer binnenin!

juiste isolatiesystemen, grondlagen, speciale
voorstrijken, vier types sierpleister, decoratieve
ornamenten, profielen, verven, saneerpleisters
enzovoort. Willco Products heeft het meest uitgebreide productengamma voor sierpleisters

Onze medewerkers adviseren u vakkundig over

Neem vrijblijvend contact op via onze website:
www.willcoproducts.be.
Geert Coppens,
Zaakvoerder
Willco Products
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Inhoud: Batibouw 2016 - WILLCO Plus - Nieuwe kleurmachine - Digitale kleurenkaart WILLCO Montageblokken

Willco Products strijdt tegen het gebruik van
minderwaardige isolatiesystemen!
De editie van Batibouw 2016 staat voor Willco Products in het teken van het nieuwe productkwaliteitslabel ‘100% Willco Products’. Met dit label streeft het bedrijf naar werven die uitgevoerd
worden met enkel en alleen kwalitatieve Willco-producten. Misbruik van eventueel minderwaardige producten is dan verleden tijd. Willco Products biedt de uitvoerder op die manier een
kwalitatief en volledig gesloten isolatiesysteem, de enige duurzame oplossing, mèt de nodige
garanties erbovenop.
Met dit nieuwe productkwaliteitslabel wil Willco Products de bouwheer en architect wakker schudden. Ze moeten (nog) meer betrokken worden bij het volledige (ver)bouwproces. Op de stand wordt de hele strategie achter het nieuwe label uit de doeken gedaan. De
bouwheer, architect of aannemer wordt warm gemaakt om samen met ons de strijd aan te gaan tegen minderwaardige isolatiesystemen.
Bovendien doen onze medewerkers er alles aan om zoveel mogelijk werven voor jullie te verzamelen.
Kortom, voor iedereen is dit win-win!

Ontdek ‘100% Willco Products’ én enkele nieuwigheden op onze stand in hal 5, standnummer 109.
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Nieuw!

Ga voor het ultieme resultaat!
Kies voor WILLCO Plus.

De WILLCO Sierpleisters beschikken reeds geruime tijd over unieke eigenschappen. Jaar na jaar halen we het uiterste uit dit
product om de kwaliteit ervan te verbeteren. Met WILLCO Plus gaan we nog een stapje verder!
WILLCO Plus is een 2-componenten additief dat zorgt voor het extra lang proper blijven van de silicoonharssierpleister. Het
additief bestaat uit een anti-algenproduct en een hydrofoob middel. Het anti-algenproduct voorkomt dat algen zich vastzetten
op de sierpleister. De hydrofobe eigenschappen in het additief maken de sierpleister extra waterwerend. Voor alle duidelijkheid,
deze additieven zitten standaard in de WILLCO Silicoonharssierpleisters. WILLCO Plus is een ‘extraatje’, waardoor de sierpleister
nóg langer proper blijft.
WILLCO Plus wordt tijdens het mengproces toegevoegd
aan de WILLCO Silicoonharssierpleister. Óf u kiest voor
onze sierpleister met reeds een uitstekende basiskwaliteit,
óf voor onze sierpleister met dat tikkeltje meer. Wie het
ultieme resultaat wil, kiest voor WILLCO Plus!
Nog vragen? Contacteer ons!

Een kleine bestelling sierpleister nodig? Vóór 12u bestellen, is de dag zelf afhalen!

Nieuw!

U leest het goed! Vóór 12u bestellen, is de dag zelf afhalen. Bestellingen van minder dan 10 emmers sierpleister of verf kunnen hier
gekleurd worden. Met onze nieuwe kleurmachine heeft u de emmers in een mum van tijd. Na 12u bestellen, is hij klaar de dag nadien.
Opgelet, dit geldt enkel voor bestellingen van minder dan 10 emmers! Vraag ernaar bij uw bestelling.
Momenteel kunnen we volgende producten kleuren met onze nieuwe machine:
- WILLCO Voorstrijk
- WILLCO Silicoonharssierpleister KR
- WILLCO Silicoonharssierpleister SI KR
- WILLCO Avantgarde Sierpleister
- WILLCO Silicoonharsverf
Een spoedlevering nodig? Ook dit is geen probleem, vraag het aan onze medewerkers!
Nog vragen? Contacteer ons!
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Nieuw!

Digitale WILLCO Kleurenkaart

Sinds kort beschikt Willco Products over een digitale
kleurenkaart. We hebben onze huidige WILLCO Kleurenkaart, met méér dan 750 kleuren, online gezet. De
bedoeling van deze kleurenkaart is om de bouwheer,
architect of aannemer al een eerste idee te geven van
de beschikbare kleuren in ons gamma sierpleisters
en verven.
Opgelet!
Door een verschil in resolutie van uw monitor en/of
printer, kunnen de digitale kleuren afwijken van de
originele. Het is raadzaam om steeds een staal aan te
vragen voor de definitieve beoordeling en keuze van
de kleuren. Klachten ivm kleurafwijkingen met deze
digitale kleurenkaart worden niet aanvaard.
Een kleur gevonden?
Om een kleur definitief te beslissen, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid verloopt via de
aannemer of architect. De bouwheer vraagt een paginagroot kleurstaal aan via hen, en bekijkt het dan
thuis of op de werf. Een tweede mogelijkheid is een
bezoek brengen aan onze toonzaal voor sierpleisters
in Nieuwerkerken (Aalst). De bouwheer of architect zien hun favoriete kleuren in een waaier van tinten en dat op panelen van 3m²!
Via de grote panelen in de toonzaal, krijgen ze meteen een realistisch beeld van het eindresultaat.
Contacteer ons voor meer info.
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WILLCO Montageblokken
De WILLCO Montage-elementen worden toegepast als bouwknoopvrije oplossing in buitengevelisolatiesystemen. Ze zijn
vooral ontworpen om (zware tot zeer zware) objecten te bevestigen aan hoeken in het gevelvlak, in de dagkant, of in het
gevelvlak.

WILLCO Tra-Wik F Montagehoek : hoekbevestiging in gevelvlak
De WILLCO Tra-Wik F Montagehoek
is vervaardigd uit zwart ingekleurd
hard PU schuim. De geïntegreerde
stalen plaat zorgt voor de verankering bij het vastschroeven met
de ondergrond. Een aluminiumplaat zorgt voor de verankering
van het te bevestigen element en
een kunststof plaat zorgt voor een
drukverdeling aan het oppervlak.

Tra-Wik F

Dichtheid

Bevestigingsoppervlak

Dikte

Bouwkundige toelating

250 kg/m³

105 x 45 mm

80 - 300 mm



Varianten
Tra-Wik ALU-RF

350 kg/m³

97 x 45 mm

80 - 300 mm

TWL - ALU-RF

450 kg/m³

97 x 45 mm

80 - 300 mm


ü

WILLCO Tra-Wik T Montagehoek : hoekbevestiging in dagkant
De WILLCO Tra-Wik T Montagehoek
is vervaardigd uit zwart ingekleurd
hard PU schuim. De geïntegreerde
stalen plaat zorgt voor de verankering bij het vastschroeven met
de ondergrond. Een aluminiumplaat zorgt voor de verankering
van het te bevestigen element en
een kunststof plaat zorgt voor een
drukverdeling aan het oppervlak.

Tra-Wik T

Dichtheid

Bevestigingsoppervlak

Dikte

Bouwkundige toelating

250 kg/m³

84 x 45 mm

80 - 300 mm



ü

Varianten
Tra-Wik ALU-RL

350 kg/m³

97 x 45 mm

80 - 300 mm

TWL - ALU-RL

450 kg/m³

97 x 45 mm

80 - 300 mm
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U kan de technische fiches downloaden via onze website.
WILLCO SLK-ALU-TR/-TQ Montageblokken : gevelbevestiging zeer zware objecten
De Willco SLK-ALU-TR/-TQ Montageblokken zijn vervaardigd uit zwart
ingekleurd hard PU schuim. De 4
geïntegreerde stalen platen zorgen
voor de stevige verankering bij het
vastschroeven met de ondergrond.
Een aluminiumplaat zorgt voor de
verankering van het te bevestigen
element en een kunststof plaat
zorgt voor een drukverdeling aan
het oppervlak. Trekstangen uit Polyamide garanderen de noodzakelijke drukvastheid.

Dichtheid

Bevestigingsoppervlak

Dikte

Bouwkundige toelating

SLK-ALU-TR

350 kg/m³

162 x 82 mm

100 - 300 mm

SLK-ALU-TQ

350 kg/m³

162 x 182 mm

100 - 300 mm

ü
ü

WILLCO UMP-ALU-TZ/-TQ/-TR : gevelbevestiging zware objecten
De Willco UMP-ALU-TZ/-TQ/-TR
Montageblokken zijn vervaardigd uit zwart ingekleurd hard PU
schuim. De 4 geïntegreerde stalen platen zorgen voor de stevige
verankering bij het vastschroeven
met de ondergrond. Een aluminiumplaat zorgt voor de verankering
van het te bevestigen element en
een kunststof plaat zorgt voor een
drukverdeling aan het oppervlak.
Trekstangen uit Polyamide garanderen de noodzakelijke drukvastheid.

Dichtheid

Bevestigingsoppervlak

Dikte

Bouwkundige toelating

UMP-ALU-TZ

350 kg/m³

75 x 36 mm

80 - 300 mm

UMP-ALU-TQ

350 kg/m³

80 x 62 mm

80 - 300 mm

UMP-ALU-TR

350 kg/m³

162 x 80 mm

80 - 300 mm
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