UW WATER ICHTE ZEKERHEID
ZOELEN

BREEZODAK

BV

KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSPECIALIST

•
Nieuwbouw
Bij nieuwbouw kan zakelijk en doeltreffend
geconstrueerd worden, waarbij wij gaarne
bereid zijn gerichte adviezen te verstrekken. Een
voordeel is dat het Breezodaksysteem bij nieuw
bouw weinig weersafhankelijk is.
Dak-renovatie
Het Breezodaksysteem werkt zander open vuur,
bitumenketels etc. Voorts gaan we meestal van
de bestaande situatie uit, dus hoeft er niet
gesloopt te worden. Deze aanpak garandeert een
minimum aan overlast.

Onderhoudsvrij
P.v.c.-folie werd in 1959 qeintroduceerd . De
ervaringen met de eerste daken wettigen de
prognose dat 25 jaar geen onderhoudskosten te
verwachten zijn.
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e KWAUTEIT

Door de uitstekende kennis van de materialen en verwerkingstechnieken van onze medewerkers
kunnen wij een hoge kwaliteit en een milieuvriendelijke verwerking van ons produkt garanderen , dat
tot in lengte van dagen uw dak beschermt.

PRODUCT
Op basis van ru im 35
jaar ervaring verwerken
wij voor een gevarieerde
clientenkrinq daken met
kunststof bedekkingen.
Het materiaal, dat wij
hiervoor gebruiken zijn
vele soorten kunststof
folies.
Wij adviseren u over de
te gebruiken materialen
en stemmen deze met u
af voordat het werk
wordt gestart.

Detailoploss in g e n
Het gezegde "de ketting breekt op de zwakste
schakel " heeft bij dakbedekkingen vaak betrek
king op de diverse detailoplossingen. In het
breezodaksysteem worden bouwkundige details
zeals dakranden, lichtkoepels, ontluchtingspijpen
etc. middels speciale aansluitprafielen en/of
foliemanchetten afgewerkt. Hierdoor verkrijgt
men een perfecte verbinding tussen het dak en
de diverse details.
Dal<randafwerking
De dakranden, opstanden etc. worden meestal
afgewerkt met folieplaatprofielen, leverbaar in
diverse kleuren. Het voordeel hiervan is dat er
een homogene verbinding tussen de dakfolie
en de diverse opstanden ontstaat.

CUENTEN ••- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - Onze clientenkrinq is gevarieerd en bestaat zowel uit grate concerns, bedrijven in het Midden- en
kleinbedrijf alsmede de overheid . Voor eventuele referenties zijn wij gaarne bereid u adressen van
enkele van onze clienten te verstrekken. Wij verzoeken u hiervoor contact met ons kantoor op te
nemen.

PRIJS
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Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij aan ons product stellen kunnen wij toch tot een scherpe
prijsstelling komen. Een van de redenen hiervoor is de efficiente werkwijze binnen ons bedrijf en op
basis van uw wensen kunnen wij u binnen enkele dagen een schriftelijke offerte doen toekomen.

GARANnE
Kunststof dakfolie wordt door
de fabriek voor 10 jaar
gegarandeerd. Het sterke punt
is echter dat het systeem min
sten 25 tot 30 jaar onder
houdsvrij meegaat.
Een aanvullende verzekerde
garantie is eveneens mogelijk.

Breezodak is uw partner in
platte, hellende en gebogen
daken en terrasdaken.
(maar ook vijverpartijen)

Achterstraat 30,
4011 EP ZOELEN
Tel. 0344681570
Fax 0344681398
Mabiel : 06-53119173 /06-53504466
breeschaaten @planet.nl
www.breezodak.nl
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