
Tekenen we samen de toekomst uit?
Bekijk het dan gerust een beetje groter.

Lubbeek, 21 april 2010.

Dag mijnheer Claes, 

Alstublieft: een groot potlood. In ruil voor een klein beetje tijd.

Niet zo vanzelfsprekend, want u hebt het vast erg druk.

En tijd kopen, dat kunt u nu eenmaal niet. Ruimte kopen, dat kan gelukkig wél. Hoe? 

Dat wordt duidelijk, als ik ons bedrijf even aan u voorstel. Mag ik?

Bij Touax België verkopen we … ruimte. Op onze website omschrijven we het nogal hoogdravend 

als ‘tijdelijke en semi-permanente ruimteoplossingen’. Maar onderwijsmensen kennen ons 

product beter als ‘containerklassen’. Daarover wil ik met u eens praten. 

Met dit potlood nodig ik u uit om samen iets creatiefs te doen. 

Wanneer? Kiest u maar. Bel me op 0479 39 81 52 en ik kom meteen langs. Ik breng mijn 

ervaring met tijdelijke schoolgebouwen en containerklassen mee. En een schetsboek – uiteraard 

ook extra large. 

Schets me uw uitdaging. Samen tekenen we de oplossing uit.

Een acuut capaciteitsprobleem? Onderdak voor enkele klassen, terwijl u aan een oplossing 

op lange termijn bouwt? Vertel me wat u bezighoudt. We bekijken samen hoe onze modulaire 

ruimtes uw probleem oplossen.

 

  



We creëren een inspirerende omgeving voor uw leerlingen.

Eén lokaal? Twee klassen? Met airco, rolluiken, smartboards, extra aansluitingen voor een 

practicumklas? Dat kan allemaal. Een aansluitende eetzaal, een extra sanitair blok? Een andere 

combinatie? Ik zet graag alle mogelijkheden voor u op papier.

Wat we nu in potlood schetsen, kleurt groener dan u denkt.

Zijn zulke containerklassen een milieuvriendelijke oplossing? Zeker wel. Ze zijn 

energievriendelijker dan de meeste stenen schoolgebouwen. Alle Touax containerklassen 

overschrijden bovendien de Duitse normen op het vlak van milieu en isolatie. Die zijn strenger 

dan de eisen in Vlaanderen. Neem nu de U-waarde van onze wanden: 0,19 W/m²K. Of die van 

onze daken: 0,13 W/m²K. Indrukwekkend, niet? 

Wilt u nog verder gaan op milieuvlak? Dat treft, Touax ook.

We voeren op dit ogenblik een proefproject uit waarin we de daken van onze containerklassen 

met zonnepanelen uitrusten. Het project staat nog in zijn kinderschoenen, maar ik vertel er u 

graag meer over tijdens een persoonlijk gesprek. Misschien maken we dan binnenkort wel 

samen werk van zo’n zonnedakproject. Goed voor de natuur, interessant als educatief materiaal, 

en mooi meegenomen voor het schoolimago.

De beste prijs-duurzaamheidsverhouding. Daar tekenen wij voor.

U kunt uw containerklassen kopen, huren of kopen na huur. Altijd tegen een heel scherpe prijs. 

Samen vinden we vast de interessantste financiële oplossing voor uw school. 

Koppel daaraan onze aandacht voor milieu en isolatie, en u zit bij ons goed voor een onklopbare 

prijs-duurzaamheidsverhouding.



En onze leveringstermijnen? Potloodscherp.

Bestelt u vóór 1 juni 2010? Dan garandeer ik dat u op 1 september al uw leerlingen in een 

comfortabele en inspirerende omgeving verwelkomt.

Bel me vandaag nog voor een kennismakingsgesprek. 

Ik stuur u alvast wat inspiratiemateriaal en schetspapier mee. Voor het echte werk heb ik 

een extra groot schetsboek voor u. Gewoon een afspraak maken en ik breng het mee. 

Bel me op 0479 39 81 52 of mail naar tom.verhaert@touax.be. Ik kijk er al naar uit om mee de 

toekomst voor uw scholen en uw leerlingen uit te tekenen.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort,

Tom Verhaert

Salesmanager

PS Hebt u voor volgend schooljaar geen tijdelijke ruimte nodig? Ook dan loont het de moeite om 

nu al samen te zitten en de verdere toekomst uit te tekenen. 

 

  



Klaslokaal 9 x 6 Hoge Isolatie



Klaslokalen + Sanitair 24 x 6 Hoge Isolatie



Modulaire School 30x15 Hoge Isolatie



Doorsnede 1



Doorsnede 2



Doorsnede 3








