
Poly-Ned timmert al een tijd aan 
de weg met polyester spandoe-
ken voor gebouwen. De doeken 
zijn geschikt voor plafonds, 
gevels en daken en combinaties 
daarvan. Een voorbeeld van een 
toepassing voor binnen én buiten 
toont de luifel van ARC2 Archi-
tectuurstudio, voor een project 
met showroom en kantoor in 
Breukelen. Verschillende materi-
alen uit het assortiment zijn hier 
gebruikt. 
Het nieuwe Batyline HM en 
Precontraint behouden hun 
strakheid, ook als er in verschil-
lende richtingen krommingen 
zijn gemaakt. Hier bestaat het 
plafond uit zestien hypars - drie-
dimensionaal gevormde zadel-
constructies, met Batyline voor de 
binnenafwerking en het gecoate 
Precontraint aan de buitenzijde. 
Het materiaal laat daglicht zacht 
reflecteren.
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vrijstaande woningen 

eengezinswoningen en
rijtjeshuizen

woningen met 
meerdere bouwlagen 

kantoorgebouwen

industriële gebouwen

bedrijfsverzamelge-
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redactie-ervaring 
opdoen?
draai een dagje mee bij dax!

Nee, een vacature hebben we niet. Ook bij CCK Media|dax is de 
broekriem strak aangesnoerd. Maar wij hebben wel een werk-
plek, heel veel te doen en houden van werken in teamverband: 
hoe meer inzichten, hoe beter! En daarbij vindt Caroline het 
heerlijk om jonge mensen redactie-ervaring bij te brengen.  Dus 
ben jij je aan het beraden over je toekomst, studeer je architec-
tuur of bouwkunde, draai dan een dagje mee met dax. We heb-
ben een plek, iets om handen en een luisterend oor. En jij kunt 
“redactie-ervaring” op je cv vermelden. Dat staat best goed.
Voor meer informatie: caroline@dax-magazine.nl
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