> Combidak werkt met
eigen dakdekkerskraan
• Hijswerkzaamheden van
dakelementen en dakpannen
• Ook in te zetten voor dakkapellen,
schoorstenen, onderhoud etc.
• Kraan kan tot 40 m hoogte hijsen
en heeft een reikwijdte van ca. 30 m
• Flexibel in te plannen

> Machinale werkplaats

> Prefab onderdelen

• Ook beschikbaar voor particulieren

Sinds enkele jaren beschikt Combidak

Combidak heeft de mogelijkheid om

• Aantrekkelijke tariefen

over een machinale timmerwerkplaats

diverse onderdelen voor de renovatie

die is voorzien van een groot aantal

vooraf te prefabriceren. Hierdoor wordt

houtbewerkingsmachines. In deze

de bouwtijd op locatie aanzienlijk verkort

werkplaats kunnen bewerkingen en

en zullen ook de weersinvloeden een

profileringen aan het hout worden

minder grote rol gaan spelen. Het plaatsen

uitgevoerd en is er ook de mogelijkheid

van een dakkapel of complete kap kan

om bijv. kozijnen en ramen te maken.

dan snel worden gerealiseerd.

• Informeer vrijblijvend naar de
vele mogelijkheden

Daarnaast levert Combidak diverse
materialen uit voorraad zoals houten plaatmateriaal.

Voor uw woning of bedrijfspand is alleen het beste goed
genoeg. Een duurzaam dak, optimaal geïsoleerd en
gebouwd met hoogwaardige materialen.

Combidak legt de lat hoog!
Combidak beschikt over alle kennis en ervaring om uw
nieuwbouw of renovatieproject perfect uit te voeren.
Maar ook voor dakgoten, gevelbekleding, schoorsteenvernieuwing en het plaatsen van een dakkapel bent u
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bij Combidak aan het juiste adres. Voor woningbouwverenigingen, aannemers en particulieren is Combidak
dé betrouwbare partner, bij renovatie en nieuwbouw.

DUURZAAM
ISOLEREN
KAPCONSTRUCTIES
DAKELEMENTEN EN
BINNENISOLATIE
DAKPANNEN
DAKKAPELLEN &
DAKVENSTERS

U bent verzekerd van een duurzaam en energiezuinig dak!

> Combidak legt de lat hoog!
Het bouwen of renoveren van uw eigen huis is voor u waarschijnlijk geen dagelijkse kost.

> Deskundigheid, ﬂexibiliteit en zekerheid

Maar wel voor de specialisten van Combidak! Een nieuw dak is meer dan alleen het ver-

U zoekt kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Maar ook een partij die u begrijpt en

vervangen van de dakpannen. Door in het voortraject weloverwogen beslissingen te nemen

de gemaakte afspraken nakomt. Deskundigheid, flexibiliteit en zekerheid in alle opzichten.

over energiebesparing en isolatie, materiaalkeuze en kleurgebruik voorkomt u onaangename

Waar het daken betreft gaat er niets boven Combidak. De vakmensen van Combidak zijn

verrassingen op een later moment. De ervaren vakmensen van Combidak staan u met helder

ook thuis op het gebied van sterkteberekeningen, materialen en energiezuinig bouwen.

en gedegen advies terzijde. De uitvoering verloopt vloeiend en gegarandeerd volgens de

Indien nodig regelen zij ook de asbestsanering van uw dak. Tevens regelt Combidak alle

voorschriften van het Bouwbesluit. Door te werken met geavanceerde apparatuur en prefab

vergunningsaanvragen bij de gemeente zodat u alles bij één partij kunt onderbrengen.

elementen houdt Combidak de kosten laag en is uw nieuwe dak snel en vakkundig gereali-

Combidak beschikt over de benodigde certificaten, zijn VCA gecertificeerd, voeren

seerd. En natuurlijk bent u in de garantieperiode gevrijwaard van eventuele reparatiekosten.

de werkzaamheden uit conform het KOMO procescertificaat en als Dakmeester mogen

ZONNEPANELEN
ZINKEN GOTEN &
RESITRIX / EPDM

zij het Daksysteemgarantie Plus verstrekken. Tevens is Combidak een erkend Leerbedrijf.

Comfortabel wonen en een
plezierige werkomgeving

Van

advies

PLATDAKBEDEKKING

tot

> Helder en overzichtelijk

SCHOORSTEEN
VERNIEUWING

realisatie

Combidak hecht veel waarde aan helderheid.
Een duidelijk plan van aanpak en een over-

TIMMERWERK EN
GEVELBEKLEDING
MACHINALE
WERKPLAATS
INZET EIGEN KRAAN
ONDERHOUD EN
INSPECTIE

zichtelijke, transparante begroting zijn de
basis voor een vruchtbare samenwerking.
Ook waar het gaat om het nakomen van
gemaakte afspraken legt Combidak de

> Duurzaam

lat hoog. Tijdsplanningen worden waar-

Combidak werkt met hoogwaardige mate-

gemaakt en overlast voor bewoners blijft

rialen met een minimale belasting voor het

tot een minimum beperkt. Na de oplevering

milieu. U bent verzekerd van een duurzaam

biedt een onderhoudscontract op maat

> Timmerwerk & dakgoten

en energiezuinig dak. Als u het dak van uw

duidelijkheid en zekerheid. Velen hebben

De timmerlieden van Combidak kunnen al het nodige timmerwerk voor u uitvoeren.

woning laat renoveren is het tijd om na te

de voordelen hiervan reeds ervaren.

Bij renovatie kunt u hierbij o.a. denken aan het herstellen of vervangen van de kapcon-

oude situatie

nieuwe situatie

denken over het toepassen van zonne-

structie. Ook kunnen zij nieuwe windveren, gootboeien en gevelbekleding aanbrengen.

energie. Combidak kan u helpen bij het

Wilt u de dakpannen van uw woning niet vervangen maar wel het dak isoleren, ook dat

maken van de juiste keuzes en de zonne-

kan bij Combidak. Zij kunnen uw zolderruimte aan de binnenzijde isoleren en indien

collectoren gelijktijdig met het uitvoeren van

gewenst compleet aftimmeren. Zo kunt u met een minimale investering toch profiteren

de dakrenovatie plaatsen. Zo heeft u naast

van de vele voordelen van energiebesparing.

een goed geïsoleerd dak ook de voordelen

Het aanbrengen en herstellen van zinken goten wordt vakkundig uitgevoerd, ook is het

van goedkope en duurzame energie.

personeel gecertificeerd om bestaande goten te bekleden met Resitrix EPDM rubber.
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