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ISOTEC® LINEA is een speciaal ontworpen paneel dat 
dienst doet als geïsoleerde draagstructuur voor metalen  
bekledingen op gevel en dak.
Uniek aan ISOTEC® LINEA is de geïntegreerde metalen  
lat met speciale schroefuitsparing waardoor de panelen  
zonder voorboren kunnen worden vastgeschroefd. De meta-
len bekleding kan vervolgens meteen op het isolatiepaneel 
worden aangebrcht. ISOTEC® LINEA maakt zo de isolatie 
van gevels en daken efficiënter en goedkoper.
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BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

TEGELS MET BETONUITZICHT
Televic en zijn architecten kozen voor een keramiekvloer met beton look, omdat die 
nauw aansluit bij het industriële karakter van het gebouw. De bvba Cornillie Luc 
uit Izegem leveren en plaatste deze betegeling. "We zijn een familiebedrijf in de 
derde generatie. Intussen werkt ook mijn zoon mee in het bedrijf, waardoor ook de 
vierde generatie verzekerd is," zegt zaakvoerder Luc Cornillie, die een team van zes 
medewerkers leidt. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in de betegeling van kantoorge-
bouwen, winkelpanden en particuliere projecten. "Drie van hen waren bij Televic 
actief," geeft Cornillie aan. "Dit is geen uitzonderlijk groot project voor ons, maar 
de internationale uitstraling van Televic, de architectuur van het gebouw en de 
ligging in de buurt maken het toch een belangrijke referentie voor ons." Cornillie 
zorgde onlangs ook voor de betegeling in Rusthuis Waterdam in Roeselare, de 
Sint-Jozefkliniek in Pittem en het kantoorgebouw van Belgomilk in Langemark.

30 KILOMETER DATABEKABELING
Mahieu Cabling Services (Waregem) is uitgegroeid van een algemeen elektro-
technische onderneming tot een specialist in gestructureerde databekabeling 
(glasvezel en koper). Het stond bij Televic in voor de volledige databekabeling. 
Het installeerde de bekabeling tussen de dataracks en de individuele werkposten, 
maar zorgde ook voor de koppeling van de verschillende racks met glasvezel en de 
aansluiting van het nieuwe aan het bestaande netwerk. 

 "Er zijn weinig projecten van dergelijke grootte. Dit gebouw omvat ongeveer ze-
venhonderd data-aansluitingen, goed voor 30 km kabel. We hebben gedurende 
twee maanden met een viertal personen aan dit project gewerkt," legt zaakvoerder 
Wim Mahieu uit. "Omdat Televic een toonaangevende en innoverende fabrikant 
van verpleegsteroproep- en conferentiesystemen is, vormt dit project een belangrij-
ke referentie voor ons." Mahieu vernieuwde recent ook het conferentiesysteem en 
de bekabeling in twaalf conferentiezalen van het Europees Parlement in Brussel.

BESTAND TEGEN ZON EN WIND
Familiebedrijf Renson, opgericht in 1909, is een specialist in ventilatie, zonwe-
ring en outdoor solutions. Door een intelligente combinatie van ventilatie en zon-
wering streeft Renson naar gezonde en comfortabele leef- en werkomgevingen. 
"We leverden windvaste screens type Fixscreen voor de glasgevel van het nieuwe 
Televic-kantoorgebouw in Izegem," zegt communicatieverantwoordelijke Johan De-
baere. "Met deze Fixscreen ontwikkelden we de eerste screen ooit, die windvast is 
en insecten buiten houdt. Dankzij continue optimalisaties garandeert dit systeem 
vandaag een windvastheid tot 130 km per uur. Bovendien kunnen we dankzij de 
verschillende montagewijzen perfect inspelen op de installatievereisten van een 
gebouw." Deze screens houden de zonnestralen tegen vooraleer ze het gebouw 
binnen raken en voorkomen zo oververhitting van de ruimtes en storende reflecties 
in de computer- of andere beeldschermen.     ❚

SPECIALE ASPECTEN  
VAN TELEVIC

Bedrijfspresentatie: Speciale aspecten van Televic

In 2014 nam Televic in Izegem een nieuw hoofdkantoor in gebruik, naar een gezamenlijk ontwerp van Architectenbureau 
Naert & Declerck en Daels Architecten, met Cordeel als hoofdaannemer. Daarover berichten we in het vorige nummer. Hier 
geven we nog wat extra info over enkele opvallende aspecten van deze nieuwbouw.
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