EPDM afhaalpunt in Heeswijk-Dinther
Breng zelf uw EPDM dak aan!

Materiaal: EPDM dakbedekking, merk Firestone, 1,14 mm dik.
(zeer lange levensduur, ongevoelig voor UV en blijvend elastisch)
Breedte op voorraad: 3,05 m / 4,57 m / 9,00 m. (lengte rol is 30,5 m1)
Hiervan kan de gewenste lengte worden afgesneden.
Bij het meten van het dakvlak moet u niet vergeten de verticale opstand ook mee te tellen. Voor
eventuele overlappen moet u 12 cm aanhouden.

De materialen zijn af te halen (in overleg) op ons magazijn in Heeswijk-Dinther. De EPDM kan tot een
klein pakket opgevouwen worden.
U kunt bij ons gereedschap huren * om de dakbedekking aan te brengen.
Op Youtube zijn filmpjes te vinden hoe u de dakbedekking moet aanbrengen.
Wij helpen u graag met deskundig advies.

Uw bestelling kunt u mailen naar info@eurocover.nl

Prijzen (inclusief BTW)
EPDM 1,14 mm dik

€ 11,50 p/m2.

Naadverbinding (Splice tape)

€ 6,25 p/m1.

Formflash 15 cm breed t.b.v. details

€ 15,00 p/m1.

Primer / Activator 250 ml

€ 12,50 p/st.

Lijm ** (200-300 gr per m2)

€ 14,50 p/kg.

Kit 310 ml

€ 8,00 p/tube.

HWA zij-uitloop 60x80 mm

€ 27,50 p/st.

HWA onderuitloop Ø 75 mm

€ 22,50 p/st.

Daktrim, 60x45 (lengte 2,5 m1)

€ 5,25 p/m1. Inclusief koppelplaatjes en schroeven

Daktrim, 60x45, hoek (400x400 mm)

€ 9,00 p/st.

Ontluchting

op aanvraag i.v.m. diverse afmetingen

Isolatie

op aanvraag

Betaling: Contant of via directe overboeking.

* Gereedschapssetje bestaande uit: 1x aandrukrol 45 mm, 1x koperen aandrukrol voor hoeken,
1x schuurspons+houder voor activator en 1x schaar. Dit kunt u huren voor € 7,50. We vragen
hiervoor een borg van € 65,00, die u dus bij inlevering terug krijgt, mits alles nog in orde is.
** Spuitlijm met drukvat. Wij vragen € 400,-- borg, die u dus bij inlevering terug krijgt, mits alles nog
in orde is. De lijm betaalt u per kilo.

