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Sanders

Chemie in Bouw (CiBO)

EPSI is de toonaangevende leverancier
voor maskerings- en ophangmiddelen. Met
meer dan 15.000 standaard maskeerproducten, meer dan 7.000 klantspecifieke
oplossingen en ruime ervaring binnen de
branche, gaat EPSI geen maskeeruitdaging
uit de weg. De meeste producten worden
standaard uit voorraad geleverd en daarom kan het bedrijf bestellingen binnen 24
uur afleveren. EPSI beschikt over een team
van engineers zodat zij ook specifieke
maskeeroplossingen doorgaans binnen
één week kunnen uitwerken en een concept kunnen presenteren. Dankzij het grote marktaandeel in maskeringsmiddelen en
tapes van EPSI op de mondiale markt, kan
het bedrijf scherpe markttarieven bieden.

Sanders is gespecialiseerd in het aanleveren en/of plaatsen van aanrijbeveiliging en
vangrails. Aanrijbeveiliging is een verzamelnaam voor oplossingen om aanrijdingen
tegen gebouwen, poorten, machines, medewerkers,... te voorkomen. Deze oplossingen kunnen bestaan uit staal, combinatie
staal/hout, RVS en kunststof. De klantenprofielen bestaan zowel uit aannemers als
KMO’s tot grote bedrijven in alle sectoren.
Daarnaast zijn er ook heel wat steden en
gemeentes die Sanders voorziet van advies en oplossingen.

Opgeleid, gecertificeerd, ruime ervaring in de bouwsector

www.vangrailssanders.be
Contact: Tim Sanders

www.epsi.com
Contact: Eric Elfrink
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Beschermen van nieuwbouw en renovatie
van gebouwen en kunstwerken door diepgaande diagnose, navenante specificaties /
lastenboeken en selectie van geschikte
producten en systemen door deskundig
advies voor bouwheer / architect / studiebureau / productfabrikanten / verzekeringsmakelaars en verzekeringen / collega
experten en gerechtsexperten, kritische
inspectie met als doelstelling een duurzaam resultaat.
Het B3-tijdperk is over en uit. B3? Inderdaad, Beton-Baksteen-Bitumen was decennia lang de ruggegraat van elke bouw- en
renovatieproject. Niet langer. Het tijdperk
van de bouwchemie is aangebroken.

Extend your reach
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CiBO heeft ruim 23 jaar professionele ervaring in industriële en residentiële bouwen renovatieprojecten met focus op duurzaamheid en conservering.



Puur natuur maakt plaats voor chemiegemodificeerd, hybride, voor kunststoffen
allerhande. Er is een steeds snellere evolutie in product- en systeemaanbod. Kan
het bouwteam van bouwheer, architect,
studiebureau en aannemers, ... nog volgen?
NEEN! Elk bouwteam heeft nood aan gespecialiseerd advies en expertise.
www.chemieinbouw.be
Contact: Filip A. Vanhaeren

