DakWijs, alles in huis voor
een compleet dakadvies!
Een totaal dakadvies
inclusief dakdoorvoeren
Met het unieke Ubbink DakWijs advies krijgt u een compleet
advies voor uw hellende dak. Dit advies draagt bij aan een

optimale bescherming en langere levensduur van uw dak en
zorgt voor een gezonder binnenklimaat. U ontvangt, naast
de materiaalstaat en offerte voor de Ubbink oplossingen,
óók de materiaalstaat van uw aanvullende niet-Ubbink

dakproducten op uw tekening. Ubbink zoekt het allemaal

voor u uit en u krijgt een maatwerk advies! DakWijs maakt deel uit van het Ubbink programma Dakconstructie
en Bescherming. Een breed assortiment oplossingen voor een optimale dakconstructie. Kiezen voor de beste
dakoplossing was nog nooit zo tijdbesparend en compleet!

Hoe werkt het?
U levert uw tekening aan
van uw hellende dak en
geeft uw aanvullende
niet-Ubbink dakproducten
aan. U krijgt een compleet
maatwerk advies en offerte.
Compleet, gemakkelijk en
tijdbesparend!

Ubbink
Airtec Nok- en hoekkeper ALU 300mm x 5m zwart
Artikelnummer: 0203813
De Airtec Alu nok- en hoekkeperrol beschermt de constructie tegen inregenen en zorgt voor voldoende ventilatie
ter plaatse van de nok. Dit specifieke product kan met de butyl kleeflaag op de pannen geplakt worden.Het is
robuust en toch flexibel, met een blijvende ventilatiecapaciteit. De Airtec Alu nok- en hoekkeperrol wordt geleverd
in rollen van 5 meter en is geschikt voor alle pansoorten.

Meer informatie: https://www.ubbink.nl/product/0203813

Airtec Combiprofiel 125mm x 1085mm zwart
Artikelnummer: 0200908
Het Airtec combiprofiel combineert verschillende functies in één uniek product:
Vogelschroot
Ventilerende panlat
Onderpanprofiel
Project nr.
Datum:

De aantallen zijn door ons berekend met doel een realistische
offerte te berekenen.
Definitieve aantallen te bepalen door de dakdekker.

Ubbink BV
Verhuellweg 9
6984 AA Doesburg

advies@ubbink.nl

Het Airtec Combiprofiel zorgt voor voldoende ventilatie in de dakspouw en weert vogels en klein ongedierte uit
de dakspouw. Daarnaast beschermt het profiel het dakbeschot of de dakplaat tegen opspattend water uit de
Q137718
10-12-19
Meer informatie: https://www.ubbink.nl/product/0200908

Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55°

DakWijs Q100000

Artikelnummer: 0715102

KLANT

Wat krijgt u?
Ubbink maakt op basis van uw tekening en
voorkeursproducten een berekening en u ontvangt
het volgende advies:
■■ Een offerte voor de Ubbink oplossingen,
gebaseerd op de dakverankeringsberekening
■■ Een indicatie van de benodigde aantallen
aanvullende niet-Ubbink dakproducten
■■ Een gespecificeerd overzicht van de Ubbink
oplossingen
■■ Een uitgebreid verankerings- en berekeningsadvies
inclusief tekeningen

PROJECT

NIEUW! In het streven om ons fossiele energieverbruik te verminderen is de warmtepomp een populaire keuze.
Voor de bewoner is, naast geluidsoverlast, de omvang door plaatsing in de tuin of in de schuur, een struikelblok.
De nieuwe Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55° van Ubbink biedt de oplossing. Deze buitenunit staat
als een schoorsteen op uw dak, beschermt uw luchtwarmtepomp tegen alle weersinvloeden en zorgt
bovendien voor geluidsvermindering door positionering op het dak. Het moderne design geeft een strak uiterlijk
en verhoogt de leefbaarheid van uw wijk. De Decorio Luchtwarmtepompbehuizing is licht in gewicht en
modulair, zodat u de behuizing eenvoudig stapsgewijs monteert en bevestigt. Bovendien is deze geschikt voor
de meest gangbare typen luchtwarmtepompen en instelbaar voor de meest gangbare dakhellingen.

Uw ref: Dakwijs.
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Artikelnummer: F060121
Multivap 300 is een damp-open, 3-laagse en waterdichte folie. Het heeft een PP spinvliesmembraan met een
microporeuze film. De blauwe kleur van het etiket wijst erop dat het membraan aan de buitenzijde (de koude
zijde) van de binnenconstructie van hellende dak- en of de gevelconstructie dient te worden toegepast. Op deze
wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf, zoals regen en stuifsneeuw en
kan waterdamp van binnenuit worden geventileerd.

Meer informatie: https://www.ubbink.nl/product/F060121

Voor meer artikelinformatie klik op de URL.
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Meer informatie: https://www.ubbink.nl/product/0715102
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Ubbink oplossingen
DakWijs geeft u advies en een offerte over de volgende
Ubbink oplossingen:
■■ Lucht- en waterdicht afwerken
■■ Dakverankering
■■ Dakconstructieventilatie en Bescherming
■■ Dakdoorvoeren inclusief bevestiging
■■ Solar Bevestiging en Protectie
■■ Dakramen
■■ Aanvullende niet-Ubbink dakproducten zoals
dakpannen

Onderdeel Dakconstructie en Bescherming
DakWijs maakt deel uit van het concept Dakconstructie
en Bescherming. Een goed dak vereist een degelijke
constructie en een deskundige lucht- en waterdichte
afwerking met voldoende ventilatie. Om uw
dakconstructie te beschermen en de levensduur te
verlengen, biedt Ubbink ‘Dakconstructie en Bescherming’:
een breed assortiment dakoplossingen. Geschikt voor
nieuwbouw en renovatie van hellende daken met
pannenafwerking.
www.ubbink.nl/dakconstructiebescherming

Daarom kiest u voor DakWijs!
■■ Tijdbesparend
■■ Compleet
■■ Gemak
■■ Bescherming
■■ Levensduurverlengend
■■ Gezond binnenklimaat

Productadvies op maat

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/afdekprofiel
www.dakwijs.nl

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

100000072655/1912/500

Heeft u nog vragen of zoekt u een oplossing voor een
specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink
adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning
belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00
uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via
productadvieslijn@ubbink.nl. Onze experts denken graag
met u mee!

