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Deschacht is zoveel meer dan bouwshops, Deschacht 
denkt en ontwikkelt mee! 

Deschacht trainingen & opleidingen
Deschacht organiseert regelmatig opleidingen en infosessies 
voor zijn klanten, veelal in samenwerking met zijn leveranciers. 
Af en toe staan er externe bedrijfsbezoeken op het programma. 
En uiteraard worden onze eigen medewerkers permanent op-
geleid en bijgeschoold om u van deskundig advies te kunnen 
dienen.

Deschacht maatwerk
Voor producten waarvoor wij geen geschikt aanbod vinden in de 
markt, treden wij zelf op als fabrikant. Zo beschikken we over ei-
gen productiefaciliteiten voor zowel PVC-, MDPE- als HDPE-put-
ten. Ook zinken of koperen dakgoten of gevelbekleding verzagen 
we in onze zinkcentra, plooien we en snijden in de door u opge-
geven afmetingen. Dat bespaart een hoop tijdverlies op uw werf.

Deschacht eigen professioneel merkgamma
Door technische expertise en feedback uit de markt, ontwikkelt 
Deschacht eigen productengamma’s. De ‘Super’ dakproducten 
en de ‘Supra’ vloeibare waterdichtingsproducten zijn hiervan het 
resultaat.

Deschacht staat garant als one-stop bouwshop, mét non-stop bouwadvies!

All-in one partner

ONZE TROEVEN 

✔ Mega-assortiment voor riolering, 

 afvoer, dak, gevel, isolatie & folies

✔ Praktijkopleiding door ervarings-

 deskundigen

✔ Professionele projectbegeleiding

✔ Gecertificeerd eigen gamma

✔ Eigen productie

✔ Zinkcentra voor maatwerk 

✔ 10 filialen, regionaal verspreid

✔ Een snelle en correcte service

✔ Eigen transport voor snelle levering

✔ Online webshop voor de vakman



One-stop? Non-stop!

Bij ons vind je alles onder één dak!

De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional 
heeft in onze filialen de keuze uit een productassortiment 
van meer dan 15.000 artikelen. Ons ruime aanbod omvat 
riolerings- en afvoermaterialen; dak-, gevel- en isolatie-
materialen en folies.

Via onze webshop en een netwerk van 10 distributiecen-
tra, verspreid over heel België, garanderen wij een snelle 
levering. 

Kortom: voor de vakman én de projectmanager

Deschacht fungeert als partner voor twee belangrijke doelgroepen.
Enerzijds zijn er de uitvoerende professionals (bv. dakwerkers, timmerlieden, 
loodgieters, grondwerkers, wegenbouwers …) die producten zoeken 
en anderzijds de projectmanagers (bv. ingenieurs, architecten, 
werfleiders …) die oplossingen wensen voor hun bouwproject.

Deze visie is perfect vertaald in ons themabeeld.
De gekende gele helm staat voor de vakman en de rolmeter 
samen met de bouwplannen symboliseren het advies dat  
Deschacht aanreikt in bouwprojecten.

Advies nodig? Wij begeleiden uw bouwproject!

Met gespecialiseerde teams in dak-, isolatie- en riole-
ringsmaterie bieden wij de geschikte bouwtechnische op-
lossing voor elk project. Zeker bij grotere bouwopdrachten 
kan de praktische expertise en het advies van Deschacht 
een meetbaar verschil maken. Onze experts koppelen 
diepgaande productkennis aan concrete ervaring met het 
plaatsen van die producten via een fijnmazig netwerk van 
deskundige onderaannemers.



One-stop bouwshop

15.000 professionele bouwartikelen
Met 15.000 artikelen kan het Deschacht-gamma bepaald ‘ruim’ genoemd worden. 
Het aanbod omvat riolerings- en afvoermaterialen, dak-, gevel- en isolatiemateri-
alen en folies op voorraad beschikbaar in één van onze 10 regionale vestigingen.

Kwaliteitsselectie van de vakman, voor de vakman
De vakman die gehecht is aan zijn vertrouwde A-merk zal bij Deschacht zeker vin-
den wat hij zoekt. Wie liever kiest uit een aantal merken en prijsklassen zal ook zijn 
gading vinden. Deschacht biedt naast een breed gamma aan artikelen namelijk ook 
een ruime range aan alternatieve merken. Al onze producten zijn van professionele 
kwaliteit en werden zorgvuldig gekozen op basis van hun verdiensten op het terrein. 
De inkopers van Deschacht hebben allemaal bewezen bouwervaring, diepgaande 
productkennis en stellen zich dezelfde vragen als uzelf. Zo heeft de vakman steeds 
de keuze tussen verschillende correcte en innovatieve producten. 

Online en offline ondersteuning
In onze bouwshops en op onze website is er al veel technische informatie voorhan-
den. Voorts informeren we u via onze uitgebreide catalogus, de periodieke nieuws-
brief met recente realisaties en de maandelijkse promofolder.

Uw bouwoplossing dichtbij
Met 10 regionale bouwshops is Deschacht nooit heel ver uit uw buurt. Van vele 
artikelen houden we een ruime voorraad aan. Via de webshop bestelt u waar en 
wanneer u wilt en weet u meteen of het gewenste product beschikbaar is. Onze 
eigen transportdienst vervolledigt onze logistieke troeven. Uw bestelling wordt zo 
altijd snel, correct en op de gewenste plaats geleverd. Of indien gewenst, kan u uw 
order zelf afhalen in het filiaal van uw keuze.

ONZE PRODUCTGROEPEN 

RIOLERING EN GRONDWERKEN

OPRITTEN, TERRASSEN EN TUIN

PLAT DAK

HELLEND DAK

GEVEL

ISOLATIE

VLOEROPBOUW EN KELDER

ROOK, VENTILATIE EN ONTLUCHTING

DAGLICHT

BINNENAFWERKING

FOLIES & VERPAKKINGSMATERIALEN

METAALWAREN

LIQUIDS, LIJMEN N VOEGKITS

SHOP-ARTIKELEN EN GEREEDSCHAPPEN



Non-stop bouwadvies

Non-stop bouwadvies is dan ook minstens even belangrijk als de produc-
ten zelf. Vandaar dat Deschacht daarop stevig inzet met: 

>  Het Deschacht Expertcenter ‘Riolering & Afwatering’

Informeert en verleent technisch advies aan klanten, studiebureau’s en 
architecten bij de realisatie van riolerings- en afwateringsprojecten. DIt 
behelst de hydraulische modellering van het riolenstelsel en regen- en 
waterbeheer. Onze experts gaan samen met u op zoek naar de optimale 
buffering en benutting volgens de meest recente wettelijke voorschrif-
ten. Daarnaast wordt het rioleringsplan volledig geoptimaliseerd en 
ontvangt de klant ook een meetstaat met bijhorende offerte. Ook een 
legplan en detailtekeningen in autocad kunnen daarbij horen.

>  Het Deschacht Expertcenter ‘Dak, Gevel & Isolatie’

Met de alsmaar strengere energienormen is het niet altijd eenvou-
dig om het vereiste E-peil te halen. De juiste gevelbekleding en de 
geschikte dakopbouw kiezen, lijkt meer en meer op hogere wiskun-
de. Deskundig dak- en geveladvies behoort dan ook tot onze ker-
nactiviteiten. Deschacht onderzoekt welke producten complemen-
tair zijn en ontwikkelde zelfs een eigen dakgamma onder de naam 
‘Super’, dat intussen ATG-gekeurd is. Deschacht leidt vakmannen op tot 
gediplomeerde plaatsers.

>  Projectmanagement Bouw

Bij grotere bouwprojecten stelt Deschacht een multidisciplinair team 
samen dat nauw samenwerkt met de architect en de werfleider en 
systematisch op zoek gaat naar mogelijke optimalisaties in het bouw-
ontwerp en -uitvoering. De uiteindelijke doelstelling is om de algehele 
kwaliteit van het project te verhogen en tegelijk de kostprijs ervan te 
verlagen. De pro-actieve samenwerking met de interne studiedienst 
speelt daarin een cruciale rol.

Ons bouwadvies verhoogt uw rendabiliteit
Zeker bij grotere projecten kan een grondige ana-
lyse van de plannen en van de voorgestelde syste-
men en materialen vaak tot verrassende inzichten 
leiden. Inzichten die de rendabiliteit van uw project 
vaak met meerdere procenten verhogen.



Oostakker
Geel  

Aartselaar
Hamme

Gent

Zedelgem

Tielt

Antwerpen

Kortrijk

Brugge

Brussel

Hoogstraten

Liège

Herstal

Hasselt

COLLINET
DESCHACHT

2018:
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Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T  +32 (0)9 355 74 54
F  +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T  +32 (0)3 870 69 69
F  +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T  +32 (0)50 27 61 11
F  +32 (0)50 27 51 28
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T  +32 (0)51 68 93 77
F  +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T  +32 (0)52 25 87 20
F  +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell Telephonelaan 3A
2440 Geel
T  +32 (0)14 56 38 30
F  +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu 

Deschacht Hoogstraten
Sint Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T  +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu 

Steeds welkom in een filiaal in uw buurt

www.deschacht.eu
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