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Opendeurweekend 

Zaterdag 1 maart: 09u00 – 18u00  I  Zondag 2 maart: 10u00 – 17u00
Doorlopend open

KERAMIEK KERAMIEK NATUURSTEEN

NATUURSTEENIMITATIE

Lava Rocks Black 60 x 60 Urban Grey 45 x 45 € 24.99/m2 excl. btw

BETONLOOK QUARTZ – ZANDSTEEN  

Kandla brown / grey 14/14//3-5

 € 14.5/m2 excl. btw*
*Actieprijs geldig bij aankoop per volle krat = 16.82 m2/kratGLASMOZAÏEK 

Glasmozaïek Gris 30 x 30Lava Rocks White 60 x 60

 Stones Pierre Bleue 60 x 60 

NATUURSTEENIMITATIE

BLAUWE HARDSTEEN LOOK 

VIËTNAMESE BLAUWSTEEN

Asian blue paves 20/20//2.5 
Westvlaams Tegelhuis BVBA 

Armoedestraat 15 • B-8800 Roeselare 

• T +32 (0)51 263 263 

•F +32 (0)51 263 273 

info@westvlaamstegelhuis.be 

www.westvlaamstegelhuis.be

*Bij aankoop van uw vloeren krijgt u het aantal 
aangekochte m2 vloeren in lopende meter plinten gratis.

Actie enkel geldig bij plinten op stock.

Like us on Facebook

 € 24.99/m2 excl. btw

 € 34.99/m2 excl. btw

 € 21.15/m2 excl. btw

 € 19.49/m2 excl. btw

 € 12.95/m2 excl. btw*
*Actieprijs geldig bij aankoop per volle krat = 14.4 m2/krat

PROMOTIEMAAND MAART = speciale condities en gratis stockplinten* 

DB583218B4

I REGIO KORTRIJK

The Belgian Building Awards is
een organisatie van Batibouw in
samenwerking met de Confedera-
tie Bouw, Ik Ga Bouwen en Reno-
veren, Trends Top Bouw, de Orde
van Architecten en architectura.
be. “We zijn bijzonder trots op de
prijs”, aldus zaakvoerder Miguel
Garcia. “Het is een fantastische
erkenning voor ons werk. De
Gouden Lasso was al een zeer
mooie persoonlijke erkenning als
ondernemer. Deze winst is voor
ons allemaal een bevestiging dat
LiquidFloors een uniek bedrijf is
met innovatieve systemen en een
vernieuwende visie. Het team is
er dan ook laaiend enthousiast

over en dat vierden we woensdag
uitbundig in Brussel.” De award-
ceremonie van de Bouwgazellen
vond plaats op Batibouw.

DERTIG MEDEWERKERS
De Trends Top BouwGazellen
zijn bouwondernemingen die een
belangrijke bijdrage leveren tot de
economische dynamiek van de
sector. Die Gazellen zijn een in-
spirerend rolmodel voor andere
bedrijven en staan symbool voor
competitief ondernemerschap.
“Voor mij persoonlijk en voor
mijn broer Caëtan als medeop-
richter is dit een zeer bijzonder
moment. Ik wou eerlijk gezegd al-

tijd al een Gazelle zijn”, lacht Mi-
guel.
De Belgische bouwbedrijven die
in aanmerking komen, moeten
voldoende operationele zelfstan-
digheid bezitten, een positieve

cashflow hebben en sinds de op-
richting op zijn minst twintig ar-
beidsplaatsen gecreëerd hebben.
Er wordt vervolgens nagegaan
welke van die bedrijven de voor-
bije jaren het snelst gegroeid zijn

qua omzet, personeel en cash-
flow, zowel absoluut als relatief.
LiquidFloors is een innovatief in-
terieurbedrijf dat kunstharsvloe-
ren voor de privémarkt aanbiedt.
Het bedrijf werd opgericht in
2007. Er zijn dertig medewerkers

“Ik wou altijd al
een Gazelle zijn”

en de omzet bedraagt 3 miljoen
euro. Het bedrijf werd uitgeroe-
pen tot winnaar in de categorie
jonge ondernemingen. “We be-
gonnen ons bedrijf met goede
ideeën, experimenteren en heel
veel ontwikkelen”, aldus Miguel.
“We hebben er heel hard aan ge-
werkt de laatste jaren. Ik had nog
niet verwacht dat we vandaag al
uitgeroepen zouden worden tot
snelstgroeiende jonge Belgische
onderneming. De missie is blij-
ven innoveren !” (EDB)

LiquidFloors wint Trends
Top BouwGazellen 2014
KORTRIJK q Nadat LiquidFloors in november de
Gouden Lasso won als meest dynamische jonge on-
dernemer van het jaar, won het bedrijf uit de Gentse-
steenweg nu ook de Trends Top BouwGazellen 2014
op de Belgian Building Awards. Deze prijs wordt jaar-
lijks uitgereikt aan de snelstgroeiende, meest vooruit-
strevende bedrijven in de Belgische bouwsector.

“De missie is blijven innoveren”, zegt Miguel Garcia. (Foto JVGK)




