ONDERNEMINGEN

Frisse wind in baksteenland vanuit Roeselare

kan krijgen, is de keuze snel gemaakt.
Dit constante streven naar kwaliteit
resulteert dan ook in stenen met een
hoge druksterkte van 15 N/mm² en een
Benor-keurmerk dat in een recordtempo
werd gehaald.

Na jarenlange consolidatie en
sluitingen van steenbakkerijen en
in een periode waarin de toekomst
van de industrie in België sowieso
in twijfel getrokken wordt, is er ook
nog goed nieuws. Sinds halverwege
2012 immers is de nieuwe fabriek
van Dumoulin Bricks operationeel.

Innoverend

De tussenpallet kan verhandeld worden met
kleinere torenkranen.

De fabriek staat op het terrein van de
vroegere steenbakkerij Dumoulin. De
nieuwe steenbakkerij is een technologisch hoogstandje en heeft behalve een
vertienvoudiging van de capaciteit volgens Dumoulin vooral een
kwaliteitsvoordeel ten opzichte
van andere producenten.

Dumoulin Bricks heeft ervoor gekozen
om stenen te maken waarvan men

Hoge druksterkte
Het productgamma van Dumoulin
Bricks bestaat uit volle bakstenen en
snelbouwstenen. Hoewel het gamma beperkt is tot twee soorten is het compleet
met zowel het kleine boerensteentje als
de maxiblok van 50 cm lang en 24 cm
hoog. Hoewel deze stenen meestal onzichtbaar zijn nadat het bouwwerk voltooid is, geloven ze bij Dumoulin toch
dat de kwaliteit en de afwerking van hun
stenen, de centrale elementen bij de
bouw van een huis, de klant kan overtuigen. Als je voor dezelfde of voor een
vergelijkbare prijs een beter product

Alle snelbouwstenen van Dumoulin Bricks
zijn voorzien van het Benor-kwaliteitskeurmerk.

in de sector zegt dat er ‘vlees aan de ribben hangt’. De geperforeerde stenen
van Dumoulin Bricks hebben een lager
perforatiegehalte dan andere stenen.
Daardoor vermijdt men onnodig mortelverlies. Door een uitgekiende kleisamenstelling die zorgt voor een lichte
scherf blijft de steen toch licht verhandelbaar voor de vakman.
Dumoulin Bricks werkt, als eerste in de
sector, met waarborgpaletten. Dit heeft
behalve een grote ecologische meerwaarde ook het voordeel dat de palletten veel stabieler en veiliger verhandelbaar zijn op de bouwplaats.

Tussenpallet
Daarenboven voorziet Dumoulin een oplossing voor de aannemer met een lichtere torenkraan. Speciaal hiervoor werd
de ‘tussenpallet’ ontwikkeld. In deze
pakken stenen zit halverwege een tweede pallet die zorgt dat die splitsbaar is in
twee kleine volumes die een maximaal
gewicht hebben van 500 kg. Dit halve
pakje kan met elke torenkraan verhandeld worden tot op het einde van de
mast. Door het gebruik van een stretchhoes in plaats van een krimphoes en horizontale en verticale omsnoeringsbandjes blijft alles veilig verhandelbaar.

Vlaamse klei
Dumoulin Bricks gaat er prat op dat
het nog steeds een familiaal bedrijf is
dat geen deel uitmaakt van een buitenlandse multinational. Door de nieuwe
strategische investering is de toekomst
van Dumoulin Bricks als onafhankelijke
steenbakkerij verzekerd.
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