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Even voorstellen...
Beste lezer, mijn naam is Mark Fleuren.
Voor de meeste van jullie wellicht geen
onbekende. Ik ben 34 jaar en woonach
tig in Odijk, ben getrouwd met Linda en
samen hebben wij 3 dochters, Roxanne,
Quinty & Caithlyn. Mijn hobby’s zijn
voetbal, films en carnaval.
Na mijn schoolperiode ben ik mijn loop
baan bij Jongeneel Den Bosch begon
nen, 3 jaar daarna maakte ik in 2008 de
overstap naar RET Bouwproducten. Daar
ben ik begonnen als verkoper binnen
dienst met als ambitie Accountmanager
te worden. Na 3,5 jaar kreeg ik die kans
en heb ik in de jaren daarna rayon Zuid
en later rayon West onder mijn hoede
gehad. Hier heb ik veel geleerd en uitda
gingen waren er genoeg.

Toch heb ik vorig jaar juni de overstap
gemaakt naar Eternit. Nadat mijn voor
ganger John van Meurs zijn vertrek aan
kondigde bij RET Bouwproducten, raak
te ik in gesprek met Michiel Verbraak.
Tot mijn vreugde kon ik de rol van Sales
manager invullen waar al een tijdje mijn
ambitie lag.
Bij RET Bouwproducten wil ik bouwen
aan een solide salesteam dat de kracht
van RET Bouwproducten nog beter kan
uitdragen, namelijk dé importeur en
grossier van Nederland zijn. Dit doen
we door onze klanten een breed assor
timent te bieden en onze uitgebreide
kennis met ze te delen.
Groeten, Mark Fleuren

En verder...
Naast de komst van onze nieuwe sa
les manager Mark Fleuren is het team
van RET Bouwproducten de afgelopen
maanden versterkt met nog vijf nieuwe
werknemers. In dit artikel lichten we
kort toe welke rol zij binnen RET Bouw
producten gaan vervullen.
RET Industrie heeft maar liefst drie
nieuwe verkoopmedewerkers aan het
team toegevoegd. Allereerst is Aziza
Moaddine (32, niet op de foto afge
beeld) bij het team gekomen. Zij is in
september 2017 bij RET Interieur ge
start. In maart heeft Martijn Bakker
(27) zich bij de industrietak van het
team aangesloten en in mei heeft ook
Jenna van Haren (33) haar plek binnen
het team ingenomen. Zij gaat zich bin
nen de bedrijfstak RET Interieur toe
leggen op de verkoop binnendienst.
De verkoopafdeling van RET Bouwpro
ducten heeft Jos Kemkes (35) in haar
midden verwelkomd. Hij vervult bin
nen het team sinds april de rol van ver
koper binnendienst.

Vlnr: Jos Kemkes, Luuk Gerrits,
Jenna van Haren en Martijn Bakker.

Tot slot heeft het marketing team van
RET Bouwproducten een nieuw teamlid
aangenomen. Luuk Gerrits (29) is vanaf
april in zijn rol als medewerker Marke
ting en Communicatie begonnen.
Met de versterking van deze vijf colle
ga’s binnen de verschillende teams zijn
we als RET Bouwproducten nog beter
in staat u snel en adequaat van dienst
te zijn. Wie weet heeft u een van deze
vijf leuke collega’s wel aan de lijn als u
de volgende keer RET Bouwproducten
opbelt!
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Foto links: De boomstam wordt van de schors ontdaan
door een schiller
Foto onder: Een skidder verplaatst de gekapte bomen
naar de verzamelplek

In deze juni editie van het
RET nieuws staat Plaatmateriaal
centraal, de productgroep waar
RET meer dan honderd jaar
geleden mee begonnen is. Nog
altijd behoort plaatmateriaal
tot een van de vaste product
groepen binnen RET en blijven
we ons assortiment uitbreiden
met nieuwe toepassingen.
In deze editie leest u daar
meer over en komt onze
langstzittende plaat expert,
Henk de Harder, aan het woord.
Al 40 jaar zet hij zich dagelijks

Zo ziet het

in voor onze klanten.

eindproduct er
uiteindelijk uit.

Daarnaast stellen we u ook
graag voor aan onze nieuwe
medewerkers. Zowel op de
afdeling handel, industrie,
RET interieur en Marketing &
Communicatie hebben wij
nieuwe collega’s mogen
verwelkomen. En daar zijn we
harstikke blij mee. Door hun
komst hebben we alle posities
bezet en zijn we weer op volle
sterkte met een leuk, verjongd
en enthousiast team.
Ik wens u veel leesplezier en

Multiplex,
How it’s made
Iedereen weet wat multiplex is, maar weet u ook hoe
multiplex vervaardigd wordt? In dit artikel nemen we u
mee in het proces van boomkap tot eindproduct.

natuurlijk ook alvast een hele
fijne en ontspannen vakantie!
Michiel Verbraak
Directeur
RET Bouwproducten

Alles begint bij de boom. Voor het vervaardigen van mul
tiplex worden in het algemeen kleinere bomen gebruikt
dan voor timmerhout. Multiplex kan gemaakt worden van
zowel hardhout als esdoorn, populier en berken, als van
zachthout zoals radiata pine, conifeer en lauan.
Afhankelijk van het soort groeien deze bomen in verschil
lende werelddelen. Zo groeit de esdoorn in Europa, WestAzië, Oostelijk Noord-Amerika en Canada. De bomen
komen van een plantage en worden als ze groot genoeg
zijn (dit verschilt per boomsoort) gemarkeerd om gekapt

te worden. Het kappen van de bomen gebeurt met een
kettingzaag of hakmachine die met een hydraulische arm
aan een voertuig is gekoppeld.
Nadat de bomen zijn gekapt worden ze naar een verzamel
locatie gesleept, door voertuigen genaamd skidders. De
boomstammen worden op maat gezaagd en op vracht
wagens geladen. Hierna begint de reis naar de multiplex
fabriek.
Eenmaal aangekomen in de fabriek worden de boomstam
men op een lopende band gelegd, richting de ontschor
singsmachine. Deze machine verwijdert de schors met
behulp van getande walsen of hogedruk waterstralen. Na
het ontschorsen worden de boomstammen opnieuw op
maat gezaagd zodat ze geschikt zijn voor de pel machine.
De volgende stap in het proces is om de stammen te gaan
pellen. Alvorens dat kan gebeuren moeten de stammen
echter herhaaldelijk verhit en in water gedompeld worden
om het hout zachter te maken.. Dit proces duurt 12 tot 20
uur, afhankelijk van het soort hout. Eenmaal zacht en op
temperatuur worden de stammen naar de draaibank ge
transporteerd om gepeld te worden. De stammen worden
snel rondgedraaid terwijl een snijblad een doorlopend
vel van het oppervlak pelt.Vanaf dit punt wordt het vel op
maat gezaagd en gecontroleerd op defecten en oneffen

heden, deze worden uit het vel gesneden. Daarna worden
de vellen gesorteerd op kwaliteit en opgestapeld om te
drogen.
Nu de vellen klaar zijn is het tijd om de verschillende
lagen te leggen en te verlijmen. Dit is vaak een handmatig
of semiautomatisch proces. In het geval van triplex wor
den er drie vellen op elkaar gelegd. Het onderste vel krijgt
lijm op de bovenkant gespreid. Daarbovenop komt kruis
lings geplaatst de tussenlaag. Daarna komt er weer een
laag lijm op, waarna het laatste vel op de plaat geplaatst
wordt.
Nadat de vellen zijn verlijmd, moeten ze worden geperst.
De vellen worden in een verhitte pers geladen met wel
20 tot 40 vellen tegelijk! Deze worden onder enorme druk
(13 bar) samengeperst onder een temperatuur van 110
tot 157 graden Celsius. Dit proces duurt 2 tot 7 minuten
Nadat ze uit de pers zijn gehaald vindt de laatste bewer
king plaats, waarbij de platen op maat gezaagd worden.
De kanten worden nog geschuurd en daarna zijn de pla
ten klaar om naar de leverancier te gaan!
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Brandwerende platen, onze
oplossingen om brandwerend
te bouwen

Henk de Harder,
onze expert
in plaatmaterialen
Hoi Henk, wil je je even voorstellen?
Ik ben Henk, 62 jaar en ik ben al 34
jaar getrouwd met mijn vrouw Dilia.
Samen hebben we een zoon en twee
dochters. Daarnaast hebben we een
kleinkind, Rosa, ons zonnestraaltje.
Ik werk al ruim 40 jaar bij RET bouw
producten.
Waar komt je kennis van plaat
materiaal vandaan?
In 40 jaar doe je veel ervaring op.
Ik heb in de loop der jaren diverse
cursussen van de houtacademie
gevolgd. Eerst de basiscursus, maar
daarna ook de plaatmaterialencursus
en een cursus voor commercieel
medewerker. Ook heb ik door de
jaren heen een aantal fabrieken
bezocht en heb ik door de jaren heen
veel geleerd van het contact met
onze klanten. Ik stel altijd veel vragen
en probeer me zo veel mogelijk in te
leven in de behoefte van de klant.
Mijn klanten hebben ook hun klan
ten, wat betekent dat zij zich ook
moeten inleven in de behoefte van
hun klant. Mijn advies aan de jonge
generatie verkopers is: “durf vragen
te stellen en fouten te maken.
Leer vervolgens van die fouten.
Zo wordt je een betere verkoper”.

Wat heb je persoonlijk voor het
laatst met (welk) plaatmateriaal
gemaakt?
Bij de uitbouw van onze keuken heb
ben we Pellos Floor gebruikt. Eerst
voor de afschotting van de keuken
en daarna voor het platte dak. Dat
het plaatmateriaal via de handel
uiteindelijk bij RET Bouwproducten
vandaan kwam, maakte het extra
bijzonder.
Wat vindt je het mooiste plaat
materiaal in het assortiment van
RET Bouwproducten?
Het mooiste plaatmateriaal in ons
assortiment vind ik Pellos Floor.
Dit is sinds de introductie in ’94 de
vervanger van APA Underlayment uit
Amerika en Canadees Softwood.
Echt een topproduct.
Even je kennis testen:
Welk plaatmateriaal is waterbe
stendig, schokbestendig, brandwe
rend én geluidsisolerend en heeft
de volgende toepassingen: wanden,
plafonds én vloeren?
Oei, lastige vraag. Als ik zou moeten
kiezen zou ik steenwol zeggen, maar
dat is natuurlijk geen plaatmateriaal.
Anders zou ik het de lezers vragen.

Nog één testje: Hoe minimaliseer je
de kans op splinters bij het zagen
van plaatmateriaal?
Deze vraag is makkelijker; Je kan
splinters bij het zagen voorkomen
door op de plaat waar je gaat zagen
een stukje schilderstape te plakken.
Laatste vraag: Van alle landen waar
ons plaatmateriaal vandaan komt,
welk land zou je het liefste bezoe
ken?
Dan zou ik Gabon kiezen, de baker
mat van Okoumé. Dat product had
den we al in ons assortiment toen ik
bij RET Bouwproducten begon. Het
is misschien wel leuk om te vertellen
dat Okoumé alleen in Gabon groeit.
Vroeger gingen de Okoumé stammen
direct voor verwerking naar Marokko
of Frankrijk en later ook naar China.
De leverancier van onze Alustabiel
deuren haalt de Okoumé fineren
ook uit Gabon. Ik ben daar eens op
fabrieksbezoek geweest en was
onder de indruk van het vakman
schap waarmee ze de fineren
verwerken tot deuren. Dat is echt
100% kwaliteit. Tegenwoordig heeft
Gabon de verwerking van Okoumé
tot plaatmateriaal ook in eigen land
ingericht.

Antwoorden
Welk plaatmateriaal is waterbestendig, schokbestendig, brandwerend én geluidsisolerend en heeft de volgende toepassingen: wanden, plafonds én vloeren? Antwoord: Hydropanel
Nog één testje: Hoe minimaliseer je de kans op splinters bij het zagen van plaatmateriaal? Antwoord: Schilder tape
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Brandwerend bouwen is voor veel
handelaren en verwerkers lastige
materie. Welke oplossing is geschikt
voor een specifieke toepassing? Waar
moet op gelet worden? En wat is er
veranderd in de regelgeving?
Allemaal veel voorkomende vragen
waar veel onduidelijkheid over be
staat, maar wat wél belangrijk is om
te weten.

Bouwbrandwerend.nl
RET Bouwproducten heeft sinds en
kele jaren de productgroep ‘Brandwe
rend’ aan het assortiment toegevoegd.
Daarnaast heeft RET Bouwproduc
ten het unieke concept ‘BouwBrand
werend.nl’. Deze website bevat handi
ge documentatie, producttrainingen
en andere (online) hulpmiddelen.
Ook kunnen u en uw klant daar direct
stalen aanvragen en in het geval van
uw klant een verkooppunt zoeken.

Twee bijzondere merken uitgelicht
In het assortiment van RET Bouwproducten bevindt zich een keur aan brandwerende producten. Voor deze plaatmate
rialen special van het RET Nieuws lichten we twee merken uit: Promat Tect en Siniat Hydropanel. Beide merken, Siniat
en Promat, vallen binnen de Etex Building Performance Group, ontstaan uit het merk Eternit.

Promatect®-H
Promat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in brand
werende producten. RET Bouwproducten biedt uit het
assortiment van Promat verschillende platen aan. Één van
die platen is Promatect® -H, een steenachtig materiaal,
samengesteld uit calciumsilicaten, cement en toeslag
stoffen. Naast het feit dat de platen onbrandbaar zijn
biedt Promatect® -H ook nog het voordeel dat het water
bestendig is. Dit betekent dat de platen verwerkbaar zijn
in de (nog) open bouw. De platen rotten niet en kunnen
voor zowel stalen kolommen als liggers gebruikt worden.
Promatect® -H is verkrijgbaar in verschillende diktes en
heeft een massa van ca. 870 kg/m3.

Hydropanel
Naast Promat biedt RET Bouwproducten ook Hydropanel
van Siniat aan. Hydropanel is een multifunctionele
cementgebonden plaat. De samenstelling en het produc
tieproces zorgen voor een uitermate veelzijdig product,
wat gebruikt kan worden in zones waar gecombineerde
prestaties vereist zijn. Hydropanel is een ademende en
damp open plaat met goede waterbestendigheid. De pla
ten zijn zeer sterk en hebben een hoge weerstand tegen
accidentele schokken, wat direct bijdraagt aan de schok
bestendigheid van de constructie. Naast de uitmuntende
constructieve kwaliteiten presteert Hydropanel ook goed
met betrekking tot geluidsisolatie en is het bestand tegen
schimmels en bacteriën. Siniat Hydropanel is bovendien
een milieuvriendelijke plaat, opgebouwd met natuurlijke
grondstoffen.
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Duripanel,
de meest veelzijdige plaat
in ons assortiment
Duripanel wordt gemaakt door Siniat en is een uiterst robuuste en stevige plaat geproduceerd volgens een uniek proces, waarbij Portland cement en bewerkte houtsnippers met
elkaar worden gemengd tot een homogene massa. De poreuze en damp-open plaat bestaat
uit drie lagen en is de perfecte bouwplaat voor een ecologisch georiënteerde bouwwijze.
Duripanel was voorheen als ISIrock verkrijgbaar bij RET Bouwproducten. Vanaf heden is het
onder de naam Duripanel te koop.

Medite Tricoya Extreme
voor extreme toepassingen
RET Bouwproducten beschikt over
een keur aan bijzondere plaatmate
rialen. Een van die unieke merken is
Medite Tricoya Extreme®, een plaat
waarbij de gebruikte vezels geace
tyleerd zijn. Tijdens het productie
proces verandert de structuur van
het hout, waardoor deze nauwelijks
meer reageert op contact met water.
Tests tonen aan dat het materiaal niet
barst of splijt en in alle richtingen
een zeer hoge dimensionale stabili
teit heeft, dat maakt Medite Tricoya
Extreme® ideaal voor extreme (bui
ten)toepassingen.
Makkelijk te bewerken
De Medite Tricoya Extreme® platen
zijn perfect om te beplakken, mela
mineren en schilderen. Door de mini
male werking van de plaat behoeven
de verfsystemen zelfs minder fre
quent groot onderhoud dan normaal.
Medite Tricoya Extreme® biedt ver
werkers alle vrijheden die gewoonlijk
met MDF gepaard gaan.

buiten worden toegepast. De platen
hebben van zichzelf een gladde af
werking en behoeven geen randcoa
ting, dit in tegenstelling tot het veel
gebruikte Multiplex. Handelingen
zoals schuren en plamuren zijn dus
niet nodig.
Toepassingsmogelijkheden
Medite Tricoya Extreme® is in vrijwel
alle denkbare toepassingen inzet
baar. Denk aan gevelbekleding zoals
fascia- en soffiet panelen. Natte bin
nen toepassingen zoals wandbekle
ding in zwembaden, badkamers en
kleedkamers. Ook gespecialiseerd
meubilair zoals kluisjes, kleedhok
jes, stoelen en tafels behoren tot de
mogelijkheden. Zelfs speeltoestel
len, boomhutten en tuinmeubelen
kunnen van Medite Tricoya Extreme®
gemaakt worden.

Voordelen
De platen hebben een lange levens
duur met een duurzaamheidsklasse 1.
Het hout reageert bovendien niet op
contact met water. Medite Tricoya
Extreme® heeft de luxe uitstraling
van hout en behoeft minimaal onder
houd. Het leent zich perfect om te
schilderen, beplakken en melamine
ren maar kan ook onbehandeld buiten
worden toegepast. De platen hebben
dezelfde bewerkingsmogelijkheden
als MDF en worden standaard met
50 jaar garantie geleverd.
Kortom, Medite Tricoya Extreme is
een extreem veelzijdige en hoog
waardige plaat.

Eindeloze toepassingsmogelijkheden
Duripanel biedt een veelvoud aan toepassingsmogelijk
heden. De platen zijn geschikt voor zowel binnen- als
buitentoepassingen. Daarnaast kan Duripanel gebruikt
worden als bodem-, wand, plafond-, dak- of stijve con
structieplaat met overtuigende voordelen wat betreft
geluidswering en brand- en vochtbeveiliging.
Brandveiligheid en Akoestiek
Duripanel wordt met name gebruikt als dragende en
stijve plaat bij het beplaten van binnen- en buiten

muren, bij plafondbekleding en in de containerbouw met
brandbeveiligingsklasse B1 en in brandbeveiligingsklas
se A2 wordt de plaat gebruikt in gebouwen waar strenge
eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. Bovendien
bevordert Duripanel de akoestiek van de ruimte, want de
zware massa heeft een geluidsisolerend effect.
Duripanel is in twee uitvoeringen leverbaar: geschuurd
en ongeschuurd. Daarnaast kan Duripanel ook als vloer
plaat voorzien van tand- en groefverbinding geleverd
worden.

50
JAAR

GARANTIE

Onbehandeld buiten toepasbaar
Medite Tricoya Extreme® kan, indien
gewenst, onbehandeld en onbewerkt
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www.fibo-trespo.nl

Inspiratie

NIEUW!

Color collectie met
extra matte kleuren

Kant & klare tegelpanelen

Hét slimme alternatief voor wandtegels
www.fibo-trespo.nl

Fibo-Trespo heeft een nieuw jasje!
Met gepaste trots presenteren wij
u het nieuwe logo van Fibo-Trespo.
Achter de schermen zijn we druk be
zig geweest met de ontwikkeling van
een nieuwe huisstijl en bijbehorend
logo van Fibo-Trespo. We vonden
het tijd voor een nieuwe huisstijl om
ervoor te zorgen dat de uitstraling
van Fibo-Trespo weer aansluit bij
het vernieuwende karakter van het
product.
Tijdens de renovatiebeurs, die van
23-25 mei in de Brabanthallen ge
houden werd, hebben we de nieuwe
huisstijl voor het eerst aan het
publiek getoond. De lancering van
het nieuwe logo ging gepaard met
een win-actie waarbij de bezoekers
gevraagd werd het gewicht van één
Fibo-Trespo paneel te raden. Bij deze
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willen we de winnaars van harte fe
liciteren met hun gewonnen prijzen!
Het nieuwe logo is inmiddels door
gevoerd op de website, alle geprinte
documentatie en natuurlijk de pro
ductverpakkingen. Bent u in het bezit
van een Fibo-Trespo kleurenwaaier,
dan kunt u contact opnemen met uw
Accountmanager voor een waaier met
het nieuwe logo.

Foto links:
Accountmanager Ben van Daalen (rechts) op
bezoek bij Wits Noord b.v. om de winnaars
hun offroad experience voucher te overhan
digen.
Foto rechts:
Accountmanager Pieter van Zessen (links)
overhandigt de Sonos One bluetooth speaker
aan Frank van Eeten van bouwbedrijf Van
Gisbergen uit Hooge Mierde

