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‘START TO RENOVATE’
Innovatieve 2 in 1 systemen : combinatie van isolatie en
gevelbekleding in Blauwe Steen uit Henegouwen®
SOIGINIES, 24 OKTOBER 2015 – In 2015 zet Carrières du Hainaut® koers op
innovatie onder het thema ‘START TO RENOVATE’. Het bedrijf lanceert 2 nieuwe
exclusieve geveloplossingen en 5 nieuwe decoratieve afwerkingen. Deze
nieuwigheden worden voor het eerst voorgesteld aan het publiek op Batibouw
van 26 februari tot 8 maart, op de stand Carrières du Hainaut® (6-317).

EnoStone® Wall Systems : twee vliegen in één klap, isoleer EN verfraai uw gevel
Het isoleren van de woning is de meest rendabele investering : het verhoogt het comfort
van de woning en vermindert tegelijk het energieverbruik. Na het dak zijn de
buitenmuren van een gebouw de grootste bron van warmteverlies (van 20 tot 25 %). Het
loont dus hiermee rekening te houden. Tussen de drie bestaande isolatietechnieken voor
buitenmuren - de muurspouw isoleren, aan de binnenkant isoleren of aan de buitenkant
isoleren – is isolatie aan de buitenkant veruit de beste isolatietechniek.
Rekening houdend met de steeds hogere eisen op het vlak van isolatie en met de nieuwe
tendensen in bekleding biedt Carrières du Hainaut® nu de EnoStone® oplossingen aan
voor wie kiest voor Blauwe Steen uit Henegouwen® om zijn gevels of ondermuren te
verfraaien en te isoleren.

De kant-en-klare EnoStone® Wall base,
snel en gemakkelijk te plaatsen door een
vakman, bestaat uit tegels of plaatjes in
Blauwe Steen uit Henegouwen® stevig
vastgezet
in
harde
panelen
van
hoogperformant
polyurethaanschuim
(PUR) zonder CFC noch HCFC (lambda =
0.028 W/m.K). Het isolatiemateriaal
heeft een dikte van 4 cm en de steen van
2 cm. Dit systeem kan gecombineerd
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worden met harde isolatiepanelen tot een totale dikte van
18cm om zo tot het gewenste isolatieniveau voor de
buitenmuur te komen. Dankzij de combinatie van panelen is
het mogelijk de passiefnormen te halen (U = 0,15W/m².K voor
de buitenmuren).
Dit systeem is uitermate geschikt voor de bekleding van grote
muuroppervlakken
en
voor
ontwerpen
met
weinig
uitsnijdingen. Het kan ook aan het plafond of overhangend
geplaatst worden. De steen is in de isolatie stevig vastgezet en
is niet los te krijgen.

De EnoStone® E-Board Zero
panelen, gemakkelijk te plaatsen,
zowel door de vakman als de
ervaren doe-het-zelver, bestaan uit
muurplaatjes in blauwe steen en
polystyreen
(EPS
HR)
isolatiepanelen met een lambdawaarde van 0,031 W/m.K. Men kan
onmiddellijk de gewenste dikte van
het isolatiemateriaal kiezen (van 4
tot 30 cm) en een isolatie bekomen
die beantwoordt aan de eisen voor passiefgebouwen (U = 0,15 W/m².K voor de
buitenmuren).
Het systeem, met een soepele plaatsingtechniek, is
geschikt voor eengezinswoningen en ligt binnen het
bereik van zelfbouwers. Met een grote modulariteit van
legpatronen, biedt het een onbetwistbare vrijheid aan
de huisbaas of de plaatser om strips van blauwe steen
met verschillende formaten en afwerkingen te
combineren. Met of zonder voegen, alles is mogelijk !

Deze 2-in-1 gevelrenovatiesystemen met een combinatie van een hoogwaardige
bekleding in Blauwe Steen uit Henegouwen® en een heel performante isolatie worden als
complete kit – met de nodige vestigingsaccessoires - op de werf geleverd.

5 nieuwe exclusieve en decoratieve afwerkingen
Voor wie houdt van unieke creaties om zich heen, biedt Carrières du Hainaut® 5 nieuwe
exclusieve en decoratieve afwerkingen. Alles wordt mogelijk. Deze afwerkingen laten toe
zijn verbeelding de vrije loop te laten en een uniek en origineel karakter te geven aan
een leefruimte, hal, gevel, badkamer of elke andere leefomgeving.
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Zo kan men zijn muren een lichte, geraffineerde toets geven dankzij de golvende lijnen
van de afwerkingen EnoWave™ en EnoScala™. Of nog kiezen voor de natuurlijke
uitstraling van een sterke, robuuste en karaktervolle EnoCranto™ of EnoWood™.
Misschien verkiest men nog de elegante soberheid van de EnoFrost™. Zijn dunne en
onregelmatige lijnen vormen een ongewone dynamiek en doen denken aan kleine
vorstkristallen.

EnoWave™

EnoCranto™

EnoScala™

EnoWood™

EnoFrost™

Al deze nieuwigheden worden voorgesteld op de Batibouw stand van Carrières
du Hainaut® van 26 februari tot 8 maart: 6-317.
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Meer info:
Vanessa Barbay
Tel. 067 34 78 11
Gsm: 0499 68 83 25
E-mail: v.barbay@carrieresduhainaut.com
-

Op de stand Batibouw van Carrières du Hainaut 6-317 (van 26/02 tot 08/03)
Op de nieuwe website www.carrieresduhainaut.com
Door de presentatiebrochure van deze nieuwe gevelsystemen te downloaden

Foto’s beschikbaar op aanvraag

Wist u dit?
De Blauwe Steen uit Henegouwen® dankt zijn oorsprong en nobele karakter aan de tropische zee
die 345 miljoen jaar geleden, toen er nog maar net leven op aarde was, onze regio overspoelde.
Crinoïden – kleine zeedieren en -planten – bleven als fossielen diep verankerd in de
microkristallijne calcietmassa achter. Door sedimentatie veranderde het geheel in een homogene
en zeer compacte kalkrots. Blauwe steen wordt op een diepte van meer dan 75 m ontgonnen.
Enkele emblematische creaties met blauwe steen van Carrières du Hainaut®:
 De triomfboog van het Jubelpark in Brussel (1905)
 Het Heizelpaleis (1934)
 De meeste gevels van de huizen ontworpen door Victor Horta, Paul Hankar, Jules Brunfaut…
 Het Rijksmuseum in Amsterdam
 De Bibliothèque nationale et universitaire in Straatsburg
 De Campus de Jussieu, Université Pierre-et-Marie-Curie, in Parijs
 Bevis Marks in de Londense City
Over Carrières du Hainaut®
“Carrières du Hainaut®” ontgint en verwerkt al 125 jaar
deze emblematische, unieke en authentieke hardsteen
uit
de
Belgische
bodem:
de
Blauwe Steen uit Henegouwen®. Omdat de onderneming
de expertise en de knowhow van haar teams
voortdurend uitbouwt en haar apparatuur onophoudelijk
perfectioneert, is ze vandaag uitgegroeid tot Europa’s
grootste steengroeve voor decoratieve kalksteen.
Carrières du Hainaut® garandeert natuursteen van
topkwaliteit, de allerbeste service én eerbied voor het
milieu. De onderneming geeft blijk van burgerzin, werkt
op een duurzame manier en benut de plaatselijke
grondstoffen. De aanpak van de onderneming staat garant voor een verantwoorde verwerking,
waarbij veiligheid primeert. De ontginning en de productie bij Carrières du Hainaut® - op één
enkele site in het Belgische Soignies – zijn uniek voor de sector: jaarlijks wordt hier niet minder
dan 250.000 m³ steen gewonnen. Als medeoprichter van het Centre de Formation aux Métiers de
la Pierre naturelle (CEFOMEPI) draagt Carrières du Hainaut® ook bij tot het voortbestaan van alle
beroepen die met blauwe steen werken.
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