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Uw partner in isolatie

Isolatie voor landbouw
Voor agrarische toepassingen worden specifieke 
isolatieplaten gebruikt die een eenvoudige, 
betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing 
bieden. De platen worden op de gevraagde lengte 
geproduceerd en diverse soorten profielen zorgen 
mee voor een perfecte aansluiting.

Akoestische isolatie
De normen en eisen voor geluidsreductie worden 
steeds strenger. Waeyaert-Vermeersch levert een 
breed gamma aan innovatieve oplossingen voor 
het terugdringen van geluidshinder. Onze experten 
helpen u graag bij de keuze van de juiste materialen.

Passieve brandbescherming
Waeyaert-Vermeersch levert een gamma aan 
oplossingen voor passieve brandbescherming: 
brandwerende doorvoeringen, bescherming van 
draagconstructies, brandwerende compartimentering 
en het brandveilig isoleren van lucht- en 
rookafvoerkanalen. 

Bouwisolatie
Waeyaert-Vermeersch is een pionier in de verdeling 
van bouwisolatie. Sinds 1967 zijn wij prominent 
aanwezig in deze markt. Ondertussen hebben wij 
heel wat expertise en knowhow opgebouwd met 
betrekking tot de levering van isolatie voor muren, 
daken, vloeren en kelders. 
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Ongeëvenaarde 
logistiek
Door het overdragen van onze kennis en onze 
knowhow begeleiden we onze klanten in hun 
keuze naar het juist materiaal.
Daarnaast houden we transport en logistieke 
ondersteuning zoveel mogelijk in eigen beheer, 
waardoor we iedere dag opnieuw flexibel en 
klantgericht zijn.

Kortom, voor Waeyaert-Vermeersch is de totale 
klantentevredenheid de grootste investering.

Van isolatiepionier tot marktleider
Waeyaert-Vermeersch werd opgericht 
in 1967 in Kortemark door Raphaella 
Waeyaert en Rudy Vermeersch. Als 
distributeur zijn we gespecialiseerd in de 
verdeling van isolatiemateriaal voor de 
residentiële, agrarische en industriële 
sector. Sinds 2000 staan Nico en Carlo 
Vermeersch aan het hoofd van het 
familiebedrijf.

Als pionier en marktleider beschikken 
we over een zeer grote voorraad 
isolatiematerialen van hoogwaardige 
merken in verschillende formaten en 
uitvoeringen. Dankzij die ruime voorraad 
leveren wij snel vanuit ons centraal 
magazijn van maar liefst 30 000 m².
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Waarom kiezen voor Waeyaert-Vermeersch?

Uitgebreid assortiment

Technische expertise
Waeyaert-Vermeersch heeft meer dan 50 jaar ervaring in de isolatiesector, 
maar deze knowhow wordt nog iedere dag bijgespijkerd! Dankzij onze 
sterke technische kennis kunnen we onze klanten doelgericht begeleiden 
in hun keuze voor het juiste materiaal.  

Als specialist in o.a. rotswol, glaswol, PUR, PIR, XPS, EPS, cellenglas en 
toebehoren voor zowel dak, vloer, gevel als kelder vindt u ongetwijfeld wat 
u zoekt in ons uitgebreid assortiment. 

Grote voorraad
Wij verdelen alle sterke merken en hebben meer dan 10 000 referenties 
op voorraad. Dankzij een doordacht voorraad- en magazijnbeheer staan 
wij garant voor een snelle levering. De jarenlange partnerships zorgen 
ervoor dat we korte levertermijnen garanderen wanneer klanten materiaal 
bestellen dat niet op voorraad ligt.
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Waarom kiezen voor Waeyaert-Vermeersch?

Klantenzone
Ontdek het productoverzicht online! 
Volg uw bestellingen online en vermijd hierdoor wachttijden aan de 
telefoon. Download alle relevante documentatie, zoals technische fiches, 
certificaten (ATG), montagehandleidingen, TDS’en e.a.

Tracking & tracing
Onze logistieke service is ons paradepaardje. Door middel van onze 
handige SMS-dienst wordt u, uw projectleider of magazijnier persoonlijk 
verwittigd. 

Klantenservice op maat
Bij Waeyaert-Vermeersch draait alles rond tevreden klanten.  
Onze vakkundige mensen kunnen teren op jarenlange ervaring in de 
verkoop van isolatiematerialen.
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Agrarische sector

Waeyaert-Vermeesch biedt kwalitatieve oplossingen voor de specifieke eisen die 
de landbouw stelt in o.m. serres, maneges, productieloodsen, bewaardloodsen, 
varkens- en pluimveestallen.

Voor agrarische toepassingen worden specifieke isolatieplaten gebruikt die een 
eenvoudige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing bieden.
De platen worden op de gevraagde lengte geproduceerd (tot 15,50 m) en diverse 
soorten profielen zorgen mee voor een perfecte aansluiting. 
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Onze partners

Waeyaert-Vermeersch stond mee aan de wieg van tal van isolatietoepassingen in 
België. Wij werken samen met verschillende leveranciers van A-merken binnen de 
sector. Dankzij onze langetermijnrelatie met al onze partners kunnen we rekenen 
op een vlotte samenwerking en verzekeren we hierdoor een sterke service naar 
onze klanten. 



Waeyaert-Vermeersch Isolatie NV 
Makeveldstraat 5-A 
8610 Kortemark

051/57 50 10
info@wvisolatie.be
www.wvisolatie.be

IPCOM,  
Europese isolatieverwerker
Waeyaert-Vermeersch maakt deel uit van de IPCOM groep, een 
succesvolle en snelgroeiende Europese groep van bedrijven 
gespecialiseerd in de distributie en conversie van isolatiematerialen. 
IPCOM omvat meer dan 21 bedrijven met ruim 50 vestigingen in 14 
landen, telt meer dan 1000 medewerkers en realiseert een jaaromzet van 
zo’n 385 miljoen euro. 


