Aan de slag!
Wij zijn gespecialiseerd in alle dakwerken. Voor de plaatsing van
zowel hellende als platte daken kan je bij ons terecht.
Ook voor dakisolatie volgens de nieuwste standaarden ben je bij ons
aan het juiste adres. We werken alleen met de meest kwalitatieve
merken, zoals Mastersystems EPDM.
Alle expertise onder één dak
Onze professionele dakwerkers volgden een uitgebreide technische
scholing en een gepersonaliseerde plaatsingscursus bij
VM Building Solutions. We garanderen je dan ook een correcte
plaatsing en een waterdicht eindresultaat. Met Mastersystems op
je dak ben je levenslang gerust.

MASTERSYSTEMS I EPDM
Meer info?
Contacteer ons vandaag nog voor een gratis offerte!

De hoogste
bescherming,
met een dak zo vlak
als een biljart

•
•
•

Tot 50 jaar waterdichtheid
Met fleeceback-wapening:
sterk, strak en vlak
Handige Pre-tape: tot 70% snellere
plaatsing op naadverbindingen

100 % waterdicht?
Dat is Mastersystems!
Als je absolute zekerheid wil voor de waterdichtheid van
je plat dak, reken dan op het vertrouwde merk met de orka:
waterdicht, sterk en vlak!

EPDM-rubber met de
hoogste beschermingsfactor
Zo vlak als een biljarttafel en na
50 jaar nog even betrouwbaar
als op de eerste dag: dat is het
dakdichtingssysteem van
Mastersystems, samengesteld
uit een EPDM-rubbermembraan
met een dampdrukverdelende
onderlaag in polyester.

Tien troeven van
Mastersystems:
1.

Tot 50 jaar
waterdichtheid

2.

Met fleecebackwapening: sterk, strak
en vlak

3.

Handige Pre-tape: tot
70% snellere plaatsing
op naadverbindingen

4.

Vuurvrij verwerkbaar

5.

Bestand tegen extreme
omstandigheden

6.

Recuperatie van helder
regenwater

7.

Dampdrukverdelende
polyesterwapening

8.

Altijd beloopbaar

9.

Grote rollen,
minder naden

10. Voor nieuwbouw
en renovatie

Daarom maak je met
Mastersystems een
uitstekende keuze
Het meest hoogwaardige EPDM
Het EPDM van Mastersystems is het nec plus ultra van de
kunstrubber dakbedekking. Externe studiebureaus stelden vast dat
dit topmateriaal een levensverwachting van minstens 50 jaar heeft!
Gegarandeerde kwaliteit
Mastersystems is een buitengewoon betrouwbaar product.
Maar het succes van je dakproject hangt ook af van een feilloze
plaatsing. Als erkende installateurs zijn wij op de hoogte van alle
Mastersystems-finesses. Wij volgen regelmatig vervolmakingstrainingen om jou het allerhoogste te garanderen: een levenslang
waterdicht dak.
Een rimpelloze vlakte
Droom je van een biljarttafel, maar heb je geen ruimte binnenshuis?
Leg hem gewoon op je dak! Mastersystems werkt met grote
membranen die makkelijk uitrollen.
De hoogtechnologische naadverbindingen garanderen een perfect
resultaat, zonder plooien, zonder rimpels, zo vlak als een biljart.
Helder regenwater
Regenwater recupereren voor eigen gebruik? Zo hoort het!
Na de dakafdichtingswerken bezorgen we je een helderregenwatercertificaat en kan je zorgeloos gebruik maken van gratis hemelwater
voor je toilet, je wasmachine, je tuin …
Getest en goedgekeurd
Mastersystems voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het systeem is
ATG-gekeurd en geslaagd voor de strengste brand- en windtesten
van Europa.

