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Zolderisolatie ISOCONFORT 35

Akoestisch isoleren van binnenmuren PARTY-WALL
- Vormvaste glaswolplaat
- Akoestisch isolatiescherm
- Neemt geen vocht op

Glaswol op rol voor het isoleren van je zolder
tussen de kepers.
 - Eenvoudige versnijding op maat
 - Licht materiaal en dus praktisch in plaatsing
 - Comfortabele plaatsing door het zacht polyestervlies

Volledige kit. 
Langere lengtes vanaf nu 
beschikbaar: 

Lengte 900 mm, 
waarvan 500 mm bovendaks. 

Lengte 1300 mm, waarvan 570 
mm bovendaks.

-10%[PROMO]

-10%[PROMO]

• Breedte: 1m20
• Diktes: 160, 180, 200, 220 en 240  mm

• Breedte: 600 mm
• Lengte: 1500 mm
• Diktes: 20, 30, 40 en 50 mm

Nieuw!
Dakdoorvoer

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

Nieuw! 
Hemelwaterafvoerslang 
voor tijdelijk gebruik

• 100 m slang op rol in    
  dispenserdoos
• 100 mm diameter
• makkelijk te monteren 
  met slangenklem

Nieuw!
Afvoergeulen uit hoogwaardig
kunststof

Recyfix gamma afvoergeulen: 
onbreekbaar materiaal met tand- en groefverbinding.

• RECYFIX PLUS
• RECYFIX PRO
• RECYFIX TOP X

Bestel voordelig ONLINE op www.deschacht.eu
NOG GEEN ACCOUNT? Registreer nu via www.deschacht.eu/registration

EXTRA KORTING
ONLINE

BESTEL WANNEER
HET U PAST

BESTEL SNEL
ZONDER WACHTTIJDENONTDEK METEEN

DE VOORRAAD
U KIEST: 

AFHALEN OF LEVEREN

€ h



Dakdetaillering met Tradex

Nieuw!
Bitumineuze dakdichting van Soprema

KOOP 1 PALLET SOPREMA en ontvang 
een kwalitatieve SHELL JACKET

[PROMO]

• SOPRALENE TECHNO 4mm AF C1 8m²
 > SBS toplaag voor eenlaagse of meerlaagse  
  dakopbouw: vlamlassen.

• SOPRALENE TECHNO VENTI 4mm AF   
   C1FR 6m²   
 > SBS toplaag – dampdrukverdelend voor renovatie.

• SOPRALENE MONOFLEX 4GMF C1FR  
   4mm 8m²   
 > SBS toplaag – granulaatafwerking. 
  Voor eenlaagse dakafdichting : vlamlassen of  
  koudlijmen.

• SOPRASTICK VENTI FF 2.6mm 10m² 
 > SBS onderlaag – zelfklevend en dampdruk-
  verdelend.

• SOPRAGLASS PB V3 TF 3mm 10m²
 > SBS dampscherm – onderlaag of dampscherm  
  in meerlaagse opbouw.

Universele lijmkit Ultra Force High Tack

Universele lijmkit op polymeerbasis met hoge kleefkracht. 
Zeer snelle uitharding. Blijvend elastisch. Uitstekende hechting op PVC. 

Geschikt voor het verlijmen van:
 - Deceuninck dakgootbekleding
 - Deceuninck Decoramic wandbekleding
 - Deceuninck Stonosil binnenvenstertabletten
 - Deceuninck plintprofielen

Loodvervangende aansluiting voor alle dakdetails: dakranden, schoorsteen, 
dakvlakvensters, opgaand metselwerk, dakkapellen, etc. Tradex combineert 
de UV-bestendigheid van rubber met de vriendelijkheid van zachte isolatie-
materialen voor mens en milieu.

Verkrijgbaar in grijs, rood en zwart op rol van 30 cm x 5 m.

Bescherming van de openbare weg en stabiliteit van de boom 
verzekeren? Ontdek deze wortelgeleidingspanelen en plaats ze op 
minder dan 2 meter van de boom. Vraag hier mee info.

Nieuw!
Wortelgeleidingspanelen

11+1 gratis[PROMO]

10+2 gratis*[PROMO]

* Enkel op rollen van dezelfde kleur en breedte 


