Bent u voorbereid op
een natter klimaat?

Wij wel!
VOLGENDE

Uw dak op de toekomst voorbereid
Dakdekkersbedrijf TOPDAKEN
uit Varsseveld is al ruim 25 jaar
gespecialiseerd in het aanbrengen
en renoveren van platte daken. Wij
zijn een dynamisch en deskundig
dakdekkersbedrijf dat met ervaren
en gedreven specialisten werkt.
Met TOPDAKEN kiest u voor betaalbaar kwaliteitswerk.

FIRESTONE® EPDM dakbedekking met een
zeer lange levensduur
(minstens 40 jaar).

Wij zijn u graag van dienst bij het
nieuw aanbrengen, renoveren en
repareren van platte en lichthellende daken, verhelpen van lekkages, dakisolatie, onderhoudswerkzaamheden, dakinspecties en het
geven van advies.

Wij nemen zowel klein- als grootschalige projecten aan, voor particulieren en bedrijven.
Naast de traditionelere dakmaterialen, zoals kunststof en bitumen,
gebruiken wij steeds vaker het milieuvriendelijke Firestone® EPDM.
Het Firestone® EPDM RubberGard®
daksysteem is wereldwijd een
bewezen duurzame en waterdichte
toepassing voor utiliteitsbouw en
woningbouw met een zeer lange
levensduur van minstens 40 jaar.
En helemaal klaar voor een natter
klimaat!

Dakdekkersbedrijf
TOPDAKEN is met
name actief in
Gelderland.
Van grote
nieuwbouwprojecten
tot particuliere
opdrachten.

prijs-kwaliteit
Met TOPDAKEN kiest u voor betaalbare en duurzame oplossingen
met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor zowel dakdekmaterialen als arbeid.

GROENDAKEN - uw
tuin op het dak. Isolerend en milieuvriendelijk
door Firestone® EPDM.

materiaal
Firestone® EPDM-dakbedekking
heeft een zeer lange levensduur,
is niet gevoelig voor ozon en UVstraling, is blijvend elastisch bij
hoge en lage temperaturen. EPDM
wordt verwerkt zonder branders en
is vliegvuurbestendig (vuurwerk)
en wortelvast (voor groendaken).

DAKBESTRATING met mooi natuursteen,
trottoirtegels, geïmpregneerd hout of grind.

BITUMEN - traditionele
dakbedekking met toegevoegde kunststoffen.

TERUG

garantie

Dakdekkersbedrijf TOPDAKEN heeft voor elk dakoppervlak een
passende oplossing. Met kennis van dakdek- en isolatiematerialen,
daglichtoplossingen en bijpassend onderhoud.

Alle materialen die TOPDAKEN
verwerkt hebben een 10-jarige productgarantie. Daarnaast geven wij
op de installatie van het materiaal
een standaardgarantie van 10 jaar.
Daarnaast bieden wij een voordelige verzekerde dakgarantie aan.
Deze uitgebreide garantie geeft
extra waarborg, zodat de aanspraak
op een eventuele schade voor 10
jaar vaststaat en onder alle omstandigheden is gegarandeerd.
Bekijk de voordelen op onze website: www.topdaken.nl

Dakdekkersbedrijf TOPDAKEN
is ervaren in elke vorm van
utiliteitsbouw,
voor zowel de
industriële als de
agrarische sector.
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Onderhoud van uw dak
Een schoon en waterdicht dak is
één van de belangrijkste elementen van uw woning of bedrijfspand.
Met een regelmatige onderhoudsbeurt verlengt u de levensduur en
voorkomt u onverwachte lekkages.
Ongewenste lekkages worden
opgespoord en vakkundig gerepareerd. Uiteraard is het schoonmaken van een dak en dakgoten
onderdeel van de onderhoudsbeurt.
Met een voordelig onderhoudscontract kunnen wij u een stukje zorg
uit handen nemen.
Bel 0315 - 24 47 72 voor een
aantrekkelijke ONDERHOUDSCONTR ACT of kijk op onze site
www.topdaken.nl

Profiteer nu nog van de
6% btw regeling
Vanaf 1 maart 2013 geldt het 6%
btw-tarief op de arbeidskosten bij
het renoveren en herstellen van
woningen die ouder zijn dan 2 jaar.
Dit geldt ook voor de arbeidskosten
bij aanleg en onderhoud van daken.
Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldt vanaf 1 maart 2013
tot en met 1 januari 2015.

Verzekerde dakgarantie
Naast onze standaardgarantie bieden wij een voordelige verzekerde
dakgarantie aan. Deze uitgebreide
garantie geeft extra waarborg, zodat de aanspraak op een eventuele
schade voor 10 jaar vaststaat en
onder vrijwel alle omstandigheden
is gegarandeerd.

Vrijblijvende offerte
en/of dakinspectie
Door onze jarenlange ervaring kunnen we u een nauwkeurige offerte
geven voor:
•N
 ieuwbouw en renovatie van
bitumen-, kunststof- of EPDMdakbedekking
•E
 PDM-bekleding van nieuwe of
bestaande dakgoten
• Isoleren van daken
•V
 erhelpen van lekkages
• Onderhoudscontracten

TOPDAKEN heeft een zeer
ruime ervaring in het verwerken
van EPDM producten en is door
Firestone® (wereldmarktleider)
gecertificeerd als erkend
verwerker.

Reparatie van dakgoten

Dak en goot schoonmaken

Bekijk bij ons de mogelijkheden

Lekkages voorkomen

In ons bedrijf hebben we verschillende maquettes opgesteld. Kom
gerust eens kijken en maak gebruik
van onze kennis.

TERUG

Oude Doetinchemseweg 21
7051 DZ Varsseveld
info@topdaken.nl

www.topdaken.nl
Tel.: +31 (0)315 - 24 47 72

CO N C EP T EN RE A LIS AT IE: O OS T ERLIC H T.CO M

Dakgoten bekleden met EPDM

