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BREED TOEPASBAAR

Voor alle soorten stenen & bestrating 

Voor voegen van 1 tot 40mm breed 

Eén product voor alle droge 

oppervlakken

KWALITEIT

5 jaar garantie onkruidvrij

Beter dan huidige polymeer voegen

Sterke en blijvend elastische voeg 

SNELHEID

Werkt snel een eenvoudig 

Meteen na activatie spoelen mogelijk

Zeer korte verwerkingstijd

Veel hoveniers lopen vast in de zoektocht naar kwalitatief goede voegmaterialen, die zorgen voor langdurig onderhoudsvrije 

bestrating. Het aanbod is omvangrijk en er zijn veel aanbieders en fabrikanten, met name in Duitsland. Nog te weinig mensen 

weten dat het niet ver zoeken is naar het beste voegmiddel voor dit soort toepassingen. Het Nederlandse bedrijf Normeco 

ontwikkelde, samen met TNO in Delft, het voegmiddel StoneFlex. StoneFlex is een sterk verbeterde versie van polymeer 

voegen in het algemeen en onderscheidt zich van het bestaande aanbod op het vlak van kwaliteit, snelheid, toepasbaarheid én 

prijsstelling. StoneFlex is beschikbaar in zakken in vier talen en nu ook leverbaar via Stonebase en Michel Oprey & Beisterveld.  

www.normeco.nl

Onderhoudsvrije voegen met Stoneflex

StoneFlex: een revolutionair voegmiddel van eigen bodem

Kwaliteit van eigen bodem

Normeco produceert en levert gebruiksvriendelijke oplos-

singen voor langdurig onderhoudsvrije bestrating. Het 

bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring met voegen en levert 

zo een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onkruid. 

Waar StoneFlex zich met name in onderscheidt ten op zichte 

van bestaande polymeer voegen is de kwaliteit. Zo kan Stone- 

Flex veel beter tegen een hoog grondwaterpeil en kan het 

voegmiddel zelfs ingezet worden bij lichte stabilisaties. 

Normeco garandeert met de introductie van StoneFlex 

sterke en blijvend elastische voegen.

Snel en voordelig

Naast onderscheidend vermogen op het vlak van kwaliteit 

maakt StoneFlex ook het verschil op het gebied van snelheid 

van werken. Door de unieke samenstelling van het voegmid-

del reageert het voegmiddel razendsnel en kan er direct na 

activatie gespoeld worden. Hierdoor blijft het oppervlak van 

de bestrating schoon. Zo kan eenvoudig en ontzettend snel 

gewerkt worden. Bovendien is het product opvallend 

voordelig in gebruik en scherp geprijsd. Normeco produceert 

in eigen huis en levert uit eigen voorraad meestal binnen 2 

werkdagen. 

Advies en begeleiding

Normeco produceert en levert voegmiddelen waarmee  

hoveniers de bestrating eenvoudig en voordelig kunnen 

voegen. Door gebruik van StoneFlex wordt minimaal 5 jaar 

onkruid voorkomen zonder te branden of borstelen. Naast 

het leveren van voegmiddelen, voorziet Normeco ook in 

advies en begeleiding waar dat gewenst is. StoneFlex is 

leverbaar in de kleuren Naturel, Basalt en Steengrijs. Voor 

meer informatie en aanbiedingen kijk op de website van 

Normeco www.normeco.nl of bel Jack Weijers (06) 45 60 56 29.

Normeco BV  •  +31 (0)6 45 60 56 29  •  info@normeco.nl

De nieuwe Relly’s hebben een hefcapaciteit  
van 1.000, 1.300 en 1.800 kg. ‘De vraag naar 
elektrisch neemt sterk toe’, vertelt Jan-Willem 
Slegh van De Schans in Hedel. ‘In de loop van 
de jaren hebben wij veel ervaring opgedaan 
met het maken van aanpassingen aan  
bestaande merken en de verkoop van dit soort 
machines. Hierbij merkten wij dat het aanbod 
soms beperkt is, terwijl de vraag blijft stijgen. 
Zelf een geheel nieuwe elektrische wiellader 
bouwen was een logisch vervolg. We hebben 
goed gekeken naar de vraag vanuit de markt. 
Vanuit die vragen zijn we volop in de  
ontwikkeling gegaan.’

Doorontwikkelingen richting 
hoveniersmarkt
Slegh vervolgt: ‘We weten precies wat onze 
klanten van een machine verwachten: een 
doordachte constructie, lage onderhouds-
kosten en een lange levensduur. Ook voor de 

hovenierssector hebben we deze machine  
verbeterd. Een simpele bediening is heel 
belangrijk, zodat ook minder ervaren  
gebruikers de machine kunnen gebruiken.  
Dit heeft geleid tot een reeks nieuwe  
machines die scherp geprijsd de markt op 
gaan. Ik zeg niet dat de machines goedkoop 
zijn, maar zo zie je dat bestaande machines 
kostprijsverhogend zijn. Onder andere door de 
hoge brandstof prijzen. Elektrische machines 
kunnen ook daar een stukje winst behalen.’

Nederlands ambacht
Relly is niet alleen ontwikkeld in Nederland, 
maar wordt ook in Nederland geproduceerd. 
Een carrosseriebouwer verzorgt de bouw van 
het chassis. Hierna worden de machines  
afgemonteerd bij De Schans. Klaar voor  
aflevering en werk in de groene sector. 
Inmiddels is de productie begonnen. Het 
bedrijf hoopt de productie naar vierhonderd 

exemplaren per jaar te kunnen verhogen. 
Slegh: ‘We streven er niet naar om de aller-
goedkoopste te zijn, maar blijven vertrouwen 
op onze traditionele verkoopargumenten, zoals 
een lange gebruiksduur, bedieningsgemak en 
een hoge restwaarde. Daar verandert in het 
stekkertijdperk niets aan.’

De elektrificatie van het machinepark is al enkele jaren bezig. De Schans, onder andere bekend als importeur van het Knikmops, 

lanceert onder het gloednieuwe merk Relly maar liefst drie nieuwe elektrische wielladers.     Auteur: Willemijn van Iersel

De Schans lanceert eigen 
elektrische wielladermerk
De Schans brengt onder de merknaam Relly drie nieuwe elektrische wielladers uit
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