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Dakbedekking
Wij bieden een breed scala aan professionele en gecertificeerde
dakmaterialen. Wij voeren dakrollen van Iko-sales, dakisolatie van
Enertherm en EPDM dakfolie van Firestone. Verder beschikken
wij over een breed assortiment aan overige dakmaterialen zoals
plakplaten, daktrim, ontluchtingen e.d.
Deze materialen zijn veelal uit voorraad leverbaar.

Lood
Bladlood wordt hoofdzakelijk toegepast als waterkerend
bouwmateriaal in de woning- en utiliteitsbouw. Mits op een
correcte wijze toegepast overleeft bladlood het gebouw en kan
het uiteindelijk op eenvoudige wijze worden gerecycled. Wij
leveren bladlood op rol in diverse breedtes en diktes. Naast lood
op rol is ook maatwerk mogelijk, denk hierbij aan dakafvoeren,
loodloketten e.d.

Zink- Roodkoper - Plastisol
Gewalst titaanzink vindt zijn toepassing in gevelbekleding,
dakbedekking, dakgoten en hemelwaterafvoer-systemen.
Als verdeler van VM-zinc kunnen wij zink leveren in diverse
uitvoeringen zoals walsblank, grijs- of zwart voorgepatineerd en
pigmento kleuren.
Behalve standaard dakgoten, gootbeugels en overige
hulpstukken kunnen wij ook maatwerk leveren in zink roodkoper
en plastisol. Hierbij kan gedacht worden aan op maat gemaakte
felsbanen, deklijsten, dakgoten, plankprofielen, boeiboorden e.d.

Ons complete assortiment vindt u op onze website
www.heutmekers.nl
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expansieschot mastgoot links / rechts
expansieschuif
kopschot mastgoot universeel
verstekkopschot mastgoot universeel
buitenhoek mastgoot
expansieband mastgoot
kraallijst tbv expansieband
mastgoot
bol kopschot mastgoot
gootbeugel mastgoot
expansieschot bakgoot links / rechts
expansieschuif
kopschot bakgoot links / rechts
verstekkopschot bakgoot links / rechts
buitenhoek bakgoot
expansieband bakgoot
kraallijst tbv expansieband
bakgoot
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gootbeugel bakgoot
tapeind
stadsuitloop
vergaarbak
bocht
anti klimbeugel
hwa buis
overschuifwrong
scharnierbeugel met pen / moer
mof / verlengde mof
loofafscheider / regentonklepstuk
bocht vierkant verstek 45°
bocht vierkant 72°
hwa vierkant
overschuifwrong vierkant
scharnierbeugel vierkant met pen / moer
mof vierkant
loofafscheider vierkant
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IKO base onderlaag

IKO enertherm ALU
mechanisch bevestigd

IKO toplaag

kiezelbak

IKO fix mechanische bevestiging
- drukverdeelplaatje

ALU daktrimhoek

ondergrond

mastiekhoek

Kimfixatie
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