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NEWS

Voor een organisatie als Febenat is het bijna een must om in
de professionele wereld van natuursteen blijvend op zoek te
gaan naar nieuwe contacten. Via haar leden en partners put
de Belgische federatie sowieso al uit een rijke bron aan kennis en ervaring, maar je kan nooit alles weten. Vandaar de
zoektocht naar extra informatieleveranciers in verschillende
vakdomeinen.

Febenat zoekt en vindt extra steun
Benelux-federatie
Febenat kan niet genoeg herhalen
hoe trots het is op het lidmaatschap
van Michel Oprey & Beisterveld, de
toonaangevende Nederlandse groothandel in natuursteen die begin 2013
toetrad. We blijven dan wel een
Belgische federatie maar onze actieradius reikt tot de volledige Beneluxmarkt. En het mag duidelijk zijn dat
onze leden ook niet stilzitten. Zo
nam Michel Oprey & Beisterveld niet
zo heel lang geleden Natuursteen
Holland en Pelt & Hooykaas over. En
werd Brachot-Hermant eigenaar van
onder meer Erinstone. Voor mij persoonlijk is dit een blij weerzien want
alvorens als directeur bij Febenat
aan de slag te gaan, had ik het genoegen om één jaar bij Erinstone te
mogen werken. Nadat ik zelf 10 jaar
lang in een natuursteenzagerij met
deze Ierse blauwe hardsteen heb
gewerkt.
Maris Natuursteen
Zoals gezegd kan Febenat putten
uit een rijke bron aan kennis en ervaring. In de eerste plaats dankzij
de leden. Maar het plaatje was niet
compleet. Tot eind vorig jaar hadden we de grootste natuursteenjongens in tegels en platen onder
onze vleugels. Er ontbrak echter nog een belangrijke schakel.
Natuursteenbestratingen maken
een belangrijk deel uit van de open-

bare werken. Ook daar heb je dezelfde verhalen als bij de tegels. Als
het ganse verhaal van levering tot
plaatsing binnen eenzelfde invloedssfeer blijft, ontstaan er weinig tot
geen problemen. Maar ook hier zijn
cowboys aan het werk! Aannemers
die het niet zo nauw nemen met de
beschrijvingen in het lastenboek en
denken dat elke container kasseien
identiek materiaal bevat. Zij schakelen dan de groothandel uit om
concurrentieel te blijven. Maar wat
schiet er nog over van de marge
als de klachten zich na de werken
beginnen opstapelen?! Met Maris
Natuursteen halen we een belangrijke speler in huis die onze federatie verder kan verrijken. Het bedrijf
uit Heist-op-den-Berg is al sinds
1985 gespecialiseerd in alle soorten
natuursteen voor outdoor doeleinden, zowel in recuperatievorm als
nieuw. In opdracht van particulieren enerzijds en openbare besturen,
studiebureaus en architecten anderzijds voeren zij alle werken met de
grootste zorg uit. Daarenboven vervult Maris een groothandelsfunctie naar natuursteenbedrijven toe.
Dankzij het uitgebreide aanbod, de
kwaliteitsvolle materialen, een uitstekende service, de technische
knowhow die zich vertaalt in deskundig advies en de eigen plaatsingsdienst behoort Maris Natuursteen
tot de absolute top in België!

Nieuwe partners
Om als partner van Febenat in aanmerking te komen, moet men in
de eerste plaats gekend zijn in de
markt. Niet elk startend bedrijf kan
met andere woorden zomaar z’n
naam verbinden aan die van de federatie. Men moet al een zekere reputatie hebben uitgebouwd in de
sector. Voor Berdy, Belgisch fabrikant van onderhoudsproducten voor
keramische tegels en natuursteen,
hebben we recent de deuren geopend. Omdat zij op relatief korte
termijn bewezen hun stempel te kunnen drukken op de markt.
Momenteel zijn we al goed vertegenwoordigd door twee lijmproducenten: Omnicol en Weber. Zij
hebben Febenat vanaf het begin
gesteund en daar zijn we hen zéér
dankbaar voor. In 2014 voegen we
graag nog twee lijmproducenten toe
aan onze lijst met partners. Ardex en
PTB Compaktuna zullen Febenat bijstaan bij technische zaken rond verlijming. En ze kunnen meteen aan de
slag! Want in de commissie van het
WTCB rond de nieuwe Technische
Voorlichting (TV) Buitenvloeren
werd uitvoerig gesproken over ‘dubbele verlijming’. Vreemd genoeg bestaat er geen duidelijke beschrijving
over hoe deze plaatsingsmethode
moet worden uitgevoerd. In nauw
overleg met Fecamo-voorzitter Peter
Goegebeur pleit Febenat voor een
extra sectie waarin deze techniek
zal worden beschreven. Samen met
onze lijmpartners zal bekeken worden of we geen studiedagen kunnen organiseren rond dit belangrijke
thema.
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