Het hellende dak

Dakdekken van hellende daken is een specialistisch ambachtelijke bouwactiviteit dat in een
nieuw daglicht komt te staan
De engineering, productie en het gebruik van hellende daken is nog steeds niet optimaal. Wist u
dat bijvoorbeeld maar liefst 30-35% van de opgebouwde energie via het dak verloren gaat. Door
ons totaalpakket zijn wij in staat om woonlasten te laten dalen, een professioneler gebruik van
ruimtes te creëren, de waarde van woningen te laten stijgen en het wooncomfort van woningen te
verbeteren. Wij verbeteren daken duurzaam in de breedste zin van het woord!
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Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak.
Wij maken een maatwerkadvies voor uw situatie.
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