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Welkom bij 
Carro-Bel Group

Inleiding

Met 3.500.000 m² net-
to-vloeroppervlakte per jaar 
staan tal van referenties op ons 
palmares.

Wij maken gebruik van de 
meest kwalitatieve machines en 
materialen, en investeren dage-
lijks in de toekomst.

Zowel particulieren, alsook 
zelfstandigen, architecten en 
aannemers behoren tot ons 
cliënteel.

Jimmy De Breucker

Zaakvoerder

Carro-Bel Group is marktleider 
voor al uw chapewerken, ther-
mische en akoestische vloer- 
isolatie.

Het bedrijf werd in 1994 in 
Ternat opgericht door Jimmy 
De Breucker.

Daarnaast is Carro-Bel Group 
ook gespecialiseerd in pleister-
werken, gevelbepleistering, 
betonwerken en interieur / 
maatwerk.

9 departementen onder 1 dak 
zorgen voor een vlotter verloop 
van uw bouwproject. Ons 
geolied team zet hun kennis en 
knowhow ter beschikking in elke 
dienst, zodat deze steeds vlot 
aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden van A tot Z, voor uw 
totaalpakket. 
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>500
MEDEWERKERS

>90

>3.500.000

>25
PLOEGEN

M2 / JAAR

JAAR ERVARING

Uw vaste partner voor 
alle afwerking van 
A tot Z
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Chapewerken
Carro-Bel Group beschikt over meer dan 250 dekvloerleggers die 
elk individueel een opleiding genoten om stabiel en waterpas te 
kunnen plaatsen. Om aan de strenge eisen te voldoen, bieden we 
een vlakheidsklasse 1a (3mm op de rij van 2m). 

De uitvoering gebeurt uitsluitend door middel van volautomatische 
vrachtwagens met pompsysteem. Een homogene dosering is van 
essentieel belang om kwaliteit te garanderen in zowel de totale dikte 
alsook elke vierkante meter van uw bouwproject. 

De chape kan worden vermengd met versnellers (hulpstoffen), die 
de droogtijd van 5 weken bij 5 cm dikte verkorten tot slechts enkele 
dagen, afhankelijk van het gekozen product. 

Door het toevoegen van verharders (hulpstoffen) worden de mecha-
nische eigenschappen van de dekvloer verhoogd tot klasse C25 en 
hoger. De krimp wordt tevens geminimaliseerd.
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Vloerisolatie

GESPOTEN PUR
Gespoten PUR of polyurethaan-
schuim wordt gevormd door de 
vermenging van twee compo-
nenten: isocyanaat en polyol. 
PUR-schuim is de best isoler-
ende toepassing op de markt, 
aangezien het de hoogste iso-
latiewaarde heeft en naadloos 
isoleert, d.w.z. zonder koude-
bruggen. 

Carro-Bel Group is drager van 
het ATG-attest. 

ISO-BEL®

Eps is een essentieel element uit 
het isolerende vloergamma.
Het gaat om zuivere polysty-
reenschuimkorrels van gecon-
troleerde korrelgrootte.
Ze zijn omhuld met een 
toeslagstof die de thermische 
en akoestische karakteristieken 
verbeteren.

Meer en meer wordt de Iso-Bel® 
uitvullaag, die geregistreerd 
staat in de EPB databank, in-
gezet op de verdiepingen. 
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Akoestische vloerisolatie

Akoestische vloerisolatie wordt steeds belangrijker en is reeds ver-
plicht bij appartementen, rusthuizen en veel andere sectoren.

Er worden geluidsabsorberende matten voorzien onder onze dekvloer, 
om akoestische verbeteringen van -19 tot -37 dB te bekomen.
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Pleisterwerken
PLEISTERWERKEN
Pleister is een laag mor-
tel van enkele millimeters 
tot enkele centimeters dik. 
Deze bestaat hoofdzakelijk 
uit gips of kalk, soms met 
zand en andere toeslagen 
vermengd. Het resultaat 
wordt aangebracht op een 
muur, gewelf of plafond.

DROOGBOUW
Droogbouwafwerking, of 
beter gekend als gyproc-
werken, betekent de bin-
nenafwerking van een 
woning met elementen uit 
droge pleisterstructuren. 
Droogbouw zorgt ervoor 
dat het bouwproces sneller 
verloopt. 
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SIERPLEISTERS

Gevelisolatiesystemen afgewerkt met 
sierpleister verleiden door hun breed 
kleurenpalet en texturen. Sierpleisters 
zijn decoratieve pleisters die een ideale 
afwerking bieden van de geïsoleerde 
gevel. Ze zijn niet enkel trendy, maar 
zorgen ook voor de nodige bescherm-
ing. 

Hedendaagse architectuur met sier-
pleisters kunnen een strakke en 
moderne look geven of we kiezen voor 
de karaktervolle afwerking in geval van 
rustiekere woningen. 

STEENSTRIPS

Historisch gezien hebben velen 
van ons een emotionele ver-
bondenheid met de traditionele 
baksteen. Energetisch en archi-
tectonische eisen hebben het 
gebruik van de baksteen echter 
geleidelijk bemoeilijkt en soms 
ondoeltreffend gemaakt. 

Onze steenstrips geven het 
natuurlijk effect van een tradi-
tioneel gemetste gevel. 

Crepiwerken
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Betonwerken

GEPOLIERDE BETON
Een gepolierde beton-
vloer of polybeton is een 
gebruiksvriendelijke afw-
erking met een industriële 
look. 

GERIBDE BETON
Geribde beton als afwerking kan zowel recht als 
in visgraat motief en wordt vaak gebruikt bij een 
hellende parkinginrit. 

PRINT BETON
Printbeton is een beton 
waar in de toplaag de 
look van klinkers, kassei-
en natuursteen of hout 
wordt ingeprint. 

GEBORSTELDE BETON
Geborstelde beton is een 
beton met een ruwe look 
en vooral interessant voor 
buitentoepassingen.  

2322



24 25



KEUKENS
Op zoek naar een keuken waar je jouw kookkunsten de vrije 
loop kan laten, alleen of samen met vrienden of familie? En 
waar je liefst jarenlang plezier aan beleeft?

Onze designers lopen over van inspiratie en nemen de tijd 
om jouw ruimte optimaal te benutten met de juiste model-
len, kleuren en materialen. Wij werken jouw project graag 
uit met de aandacht die het verdient.

Interieur 

MAATWERK
Maatwerk is een ruim begrip en kan gaan van dressings, keukens, 
maatkasten, inbouwkasten, boekenkasten, tv meubels tot schuine 
kasten onder een trap. Geen uitdaging te groot voor onze spe-
cialisten.

Elk meubel is uniek en wordt geproduceerd met de grootste passie 
in ons eigen productieatelier.
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MEUBILAIR
De ontwerpers van PR Living dagen zichzelf 
iedere dag opnieuw uit om koploper te zijn 
in de laatste nieuwe trends, gepaard met 
een tijdloze geest. Elk ontwerp wordt hand-
gemaakt met de nodige passie.

VERLICHTING
Op zoek naar verlichting die je nergens 
anders ziet? Laat je verblinden door het 
unieke Belgische design van Wever & 
Ducré.

Dit kwaliteitslabel staat garant voor 
gebruiksvriendelijke en milieubewuste 
verlichting die is samengesteld met de 
beste materialen, in een trendy jasje.

DRESSINGS
Je houdt van orde en netheid en laat jouw kledij liever niet rondslingeren? Dan helpen wij 
jou graag bij het ontwerpen van jouw multifunctionele dressing.

Kies voor een dressing op maat, geheel naar jouw eigen stijl. Heb je al een ontwerp of 
voorstel in gedachten? Prima, wij brengen deze met veel plezier tot leven en stellen deze 
met de grootste precisie samen, zodat je echt alles kan opbergen.
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TACKERSYSTEEM
Dit systeem is eenvoudig te installeren 

en wordt toegepast op vloerisolatie van 

gespoten PUR, alle type isolatieplaten of 

isolerende uitvullagen zoals Iso-Bel (EPS). 

De Carro-Tube wordt op de isolatie 

bevestigd (bovenop een PE-folie) met een 

tackerapparaat en tackerclips. 

NOPPENPLAATSYSTEEM
Dit geprofileerde systeem is ideaal op vlakke niet-

geïsoleerde (of geïsoleerde ondergronden) om 

te voorzien van (bijkomende) isolatie onder de 

noppenplaat. Deze plaat zorgt voor een eenvoudige 

en gelijkmatige verlegafstand tussen de buizen. 

De Carro-Tube wordt tussen de voorgevormde 

banen geplaatst zonder bijkomend dampscherm. 

NETTENSYSTEEM
Dit systeem wordt toegepast in vloer opbouwen 

met akoestische vloerisolaties (scheidingslagen), 

zodat deze tussenlaag niet doorboord kan 

worden. Het netsysteem laat tevens hogere 

belastingen toe voor industriële toepassingen. 

De Carro-Tube wordt op de netten bevestigd 

(bovenop de PE-folie). 
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Vloerverwarming

Deze PE-RT (Poly Ethylene Raised Temperature) buis is opgebouwd uit 5 lagen. De eerste en de 
vijfde laag zijn gemaakt van PE-RT type 1. De tweede en de vierde laag betreft een lijmlaag voor de 
bevestiging van de derde laag, de EVOH-laag. Deze laag garandeert dat de buis de zuurstofdiffusie 
stopt. De U-buis is ondoordringbaar voor de zuurstofdiffusie volgens DIN 4726. Deze laag zorgt er 
voor dat de buis zuurstofdiffusie dicht is. De buis van U-Tube Systems is zuurstofdiffusie dicht volgens 
DIN 4726. 

De PE-RT type 1 hars heeft een goede flexibiliteit. Het is een polyethyleen copolymeer met een 
unieke moleculaire structuur, gebaseerd op een gecontroleerde verdeling in een zijketen. Bijgevolg 
bewijst het zijn hoger gedrag ten opzichte van de levensduur tot aan de afbraak, zonder dat de 
crosslinking PEX nodig is.  

Het PE-RT type 1 hars is optimaal gestabiliseerd, zodat de op deze PE-RT gemonteerde leidingsys-
temen een berekende levensduur hebben van minimaal 50 jaar onder normale bedrijfsomsta-
digheden, gebaseerd op de internationale geaccepteerde regelgeving. Bovendien is het materiaal 
toegelaten volgens de meest gebruikte voorschriften met betrekking tot drinkwater. 

De buizen van PE-RT type 1 hars mogen gebruikt worden bij een temperatuurbereik van 5°C tot 
80°C. De kortstondige pieklasten tot 95°C bij een interne hydrostatische overdruk van maximaal 6 
bar worden zonder problemen ondersteund. 
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Realisaties

The One Brussel

AZ Zeno Knokke

FPC Antwerpen

City Dox Anderlecht

Cap Horn Knokke

De Warande Wetteren

Versluys Arena Oostende

Mediacité LuikVolvo De Smet Asse  Zellik
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Address

Industrielaan 38

1740 Ternat

Social

Online

www.carrobel-group.be

info@carrobel-group.be


