Kent U de zwakte in uw bedrijf vandaag?
Asbest is een bijzonder schadelijke stof. Gelukkig is het gebruik
ervan intussen door een reeks wetgevende teksten verboden.
Maar omdat de stof in de voorbije decennia erg vaak is gebruikt, is
ze nog onder diverse vormen aanwezig in onze omgeving. Asbest
vormt daardoor een risico voor de gezondheid van burgers en
werknemers.

• Interloods renoveert 6.300 vierkante • Asbest zorgt voor een aanzienlijke
meter dak op de site van Moriau Logistics. toename van het aantal ernstige
ziekten. Daarom werd het gebruik ervan
Een veilig metalen dak ter vervanging.
verboden.

Wacht niet langer! Vervang nu uw asbesthoudend dak.
Vlaanderen dient asbestvrij te zijn tegen 2040. In Nederland is dat zellfs tegen 2024. Zo
zegt FOD Volksgezondheid. Volgens recente, verstrengde wetgeving is er een versneld
afbouwbeleid voor o.a. hechtgebonden, asbesthoudende producten in de buitenschil van
gebouwen. Dat omwille van het verweringsrisico. Wat valt er onder ‘niet hechtgebonden’?
De verwerende en afbrokkelende vezelcementplaten op uw gebouw. Hiervoor zijn de kosten
van verwijdering gevoelig hoger.
Laat uw gebouw nu renoveren en verspreid uw investering in de tijd. Zo blijven de kosten
haalbaar, krijgt U de beste prijs en vermijdt U dure uitgaven achteraf. Asbest aanpakken is
geen optie meer, maar een slimme must!
Metaal is een perfect, veilig en gezond alternatief voor uw asbestplaten in dak en wand.

Hoe maakt Interloods het verschil?
- Interloods heeft als bouwbedrijf meer dan een kwarteeuw
ervaring in industriebouw, verhuur van hallen en renovatie.
- Safety first. Dedication en craftmanship. Door de jaren heen
behaalde Interloods telkens het VCA* certificaat. Interloods
besteedt op structurele wijze aandacht aan veiligheid en
gezondheid tijdens het productie-en montageproces.
- Onze firma is een solide en kwaliteitsvolle partner in de
petrochemische sector, bouw-en aannemerij, productie en
logistieke sector.
- Dankzij onze vele realisaties, kennen onze medewerkers hun
job door en door. We werken steeds met een betrouwbaar
team. In de hoogtechnologische productie te Wijnegem, wordt
alles in-house geproduceerd. Dat maakt de levertermijn
bijzonder kort.
- Sinds 2013 is Interloods opgenomen in de FRISOMAT groep,
internationaal specialist in de bouw van industriële hallen.
Samen bundelen ze hun know-how. Met een eigen studiedienst
staan ze garant voor een ultrasnelle levering.
- Interloods is een familiaal bedrijf waar communicatie met de
klant van A tot Z van zeer groot belang is. Het contact verloopt
steeds op directieniveau.

• De langste isolatiemachine in België: 114m
sandwichlijn voor dikke staalpanelen.

• Meer dan 3 hectare productieruimte
maakt uw project op maat klaar.

•25 jaar ervaring
Realisaties over gans België.

•VCA* gecertificeerd
Veiligheid als absolute prioriteit.

•Voor elke toepassing
Nieuwe metalen beplating als
gezond alternatief.

•Uitzonderlijk team
Eigen mensen staan steeds
paraat.

•Eigen productie
Deel van de Frisomat Groep uit
Wijnegem.

•Talloze referenties
Van petrochemie tot de
logistieke sector.

• Een uitzonderlijk team en eigen transport
zorgen voor razendsnelle oplevering.

Voordeliger en efficiënter dan nieuwbouw
Van kleine gerichte werken tot een totaalrenovatie: wij renoveren met kennis van zaken elk industrieel pand. Wij zijn
onder andere bevoorrecht partner van:

...

...

Enkele realisaties:
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•25 jaar ervaring
Realisaties over gans België

•VCA* gecertificeerd
Veiligheid als absolute prioriteit

•Voor elke toepassing
Nieuwe metalen beplating als
gezond alternatief

•Uitzonderlijk team
Eigen productie als deel van de
Frisomat groep.

•Talloze referenties
Van petrochemie tot producties
en de logistieke sector
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