Snelheid van de groothandel, service van de producent

• Leveringsprogramma

Hoge kwaliteit

Ook maatwerk
snel leverbaar

Service

www.tibuplast.nl		

E-mail: info@tibuplast.nl

Tel: 040 280 23 61

Tibuplast ontzorgt
Tibuplast ontzorgt door de hoge
kwaliteit van onze producten
en onze kennis van bouwen.
Kennis van het bouwproces in het
algemeen en van ons assortiment
in het bijzonder. Wij leveren
een bijzonder breed scala aan
kunststof toepassingen en willen
onder andere door middel van
uitstekende logistiek, technische
ondersteuning en innovatie van
toegevoegde waarde zijn voor onze
klanten.
Toegevoegde waarde
Die waarde voegen onze
medewerkers dag in, dag uit toe
door samenwerking, heldere
communicatie, kennis van zaken
en complete toewijding aan uw
project. Tibuplast is een flexibele
partner waarmee u korte lijnen in
de samenwerking zult ervaren.
Uw project, onze toewijding
Bouwen biedt vandaag de dag
vele uitdagingen. U bent altijd
op zoek naar een gezonde balans
tussen efficiëntie en het leveren
van kwaliteit. Een eenvoudig
bouwproces tegenover een
verantwoord kostenplaatje én de
hoogste kwaliteit bij oplevering
van uw project. De laatste jaren
zijn veel normen aangescherpt
en worden er aan uw werk
steeds hogere eisen gesteld.
Dit legt een extra druk op u
en uw medewerkers. Immers,
afkeur betekent een flinke
vertraging en een fikse financiële
tegenvaller. Onze toewijding aan
úw bouwproject helpt u dat te
voorkomen en neemt de druk weg.
Standaard én maatwerk
Uniek is dat Tibuplast zowel
standaard oplossingen als
maatwerk levert. En of u nu
standaard sets invoerbochten
bestelt, of maatwerk meterkast
vloerplaten, onze leveringen zijn
altijd snel en compleet!

Onze productgroepen
Invoerbochten
• Invoerbochten standaard sets in pvc
• Invoerbochten met sprong of s-bocht
• Invoerbochten tot 14 meter uit één stuk
• Invoerbochten HDPE

Meterkast
• Meterkastvloerplaat KOMO-keur, model gas
• Meterkastvloerplaat KOMO-keur, model stadsverwarming
• Meterkastvloerplaat, maatwerk
• Prefab meterkasten met FSC keurmerk, maatwerk
• HDPE meterputten, maatwerk

Funderingsdoorvoer
• Instortkokers, standaard
• Funderingsdoorvoersets met KOMO-keur
• RVS Gevelplaten t.b.v. gas mantelbuis in nieuwbouw (63 mm)
• Flexibele huisaansluitingen
• Expansiestukken “poldermodel”
Vloer
• Matranden, standaard en maatwerk
•	Vloerluiken, standaard en maatwerk
• Schoonlooproosters
• Hoeklijnen t.b.v. garage inrit

Ventilatie
•	Vloerventilatiekokers, half waalformaat
• T 174-A koekoek, luchttoevoerschacht
• Kelderlichtschachten
• Stootvoegroosters in kunststof en RVS
• Inmetselbakjes
• 	RVS achterafvoegroosters (bijenbekje)
•	Ventilatieroosters, diversen

Onze productgroepen
Afdichtingen
• PSI pluggen
• Schakelketting afdichtingen
• Buisafdichtingen, rubber met stalen plaat
• Instortkokers t.b.v. waterdichte en gasdichte doorvoeringen
• Instortsystemen t.b.v. kabeldoorvoeringen water- en gasdicht
Kantplanken
• 8 mm kantplanken cementgebonden minerale vezelplaat
• 10 mm kantplanken cementgebonden houtvezelplaat
• 14 mm kantplanken houtvezelplaat
• Kantplanken met en zonder isolatie
• Kantplanken, maatwerk
Brandwerende producten met CE keur
• 2K Schuim
• Manchetten
• Watergedragen coatings met milieucertificaat
• Inspectie- en schachtluiken

Leidingkokers
• PVC leidingkokers
• MDF leidingkokers
• Brandwerende leidingkokers
• Constructiekokers
Infra
• Straatkolken
• Drainageputten

Diversen
• Tijdelijke hemelwaterafvoer
• 2-Komponenten PU Schuim
• Afdichtkitten
• Maatwerkproducten in PVC / PE / PP
• Doorvoer oplossingen t.b.v. EPS bekistingen

Service
Wat mag u naast de hoogste
kwaliteit nog meer van Tibuplast
verwachten?
•
Technische ondersteuning,
onze medewerkers zijn altijd
bereikbaar, delen graag hun
kennis met u en denken met
u mee. Daarnaast biedt onze
website u een schat aan
actuele informatie.
•
Duidelijke communicatie
•
Heldere afspraken
•
Snelle leveringen

“De snelheid en het gemak van de groothandel,
de kwaliteit en service van de producent”

• Uw specialist voor bouw- en installatieproducten
• Altijd passende oplossingen door inzet van maatwerk
• Hoge kwaliteit producten
• Snelle levering
• Technische ondersteuning
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