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Onderdakfolie
Waterdichte dampdoorlatende onderdakfolie, voorzien van waterafstotende
hydrofobische lijm. Superfleece+ met
geïntegreerde kleefstrook aan de onderzijde. Afmetingen: 50 m x 1.50 m.
•• Superfleece art.nr. 15151 1,40 €/m²
•• Superfleece+ art.nr. 15152 1,48 €/m²
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bij aankoop van 1 pallet

GRATIS bedrukking logo

Inox schouwkanalen
Veilig afvoeren van rookgas via inox – design - schouwkanalen
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bij aankoop van min. €1.000
excl. BTW €100 korting

Grindstabilisatie
Grindstabilisatie via polypropyleenplaten met honingraatstructuur. Het Geotextiel aan de onderzijde voorkomt dat het grind
wegzakt in de ondergrond en het doet tegelijkertijd dienst als
anti-worteldoek.
Toepassing:
aanleg van stabiele, duurzame en waterdoorlatende
wegverhardingen, terrassen, opritten ...
• Art.nr.: 9800
• Lengte x breedte: 2.40 x 1.20m, 40 mm hoog
• Bestand tegen 4000 kN/m²
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NIEUW
PVC dakbedekking
DANOPOL is een synthetisch membraan op basis van geplastificeerd PVC. Het membraan
heeft een uitstekende flexibiliteit en soepelheid waardoor plaatsing zelfs voor dakdetails
gemakkelijk wordt. Kleur: lichtgrijs.
•• 26590
•• 26591
•• 26593
•• 26594
•• 26595
•• 26596

Dikte

Afmeting

1,2 mm
1,2 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,8 mm
1,8 mm

1,08 x 25 m
1,80 x 20 m
1,08 x 20 m
1,80 x 15 m
1,08 x 17 m
1,80 x 13 m

m²/rol
26,50
36,00
21,60
27,00
18,02
23,40

- 10%

PROMO
Bouwhekken

HELA

Veilig werfhek met volledig gelast frame.
Eco-basic: maaswijdte 100 x 250 mm
Eco-solid: maaswijdte 100 x 200 mm
Pakket:
•• 10 hekken (3,5 m x 2 m hoog)
•• 11 betonnen voeten 36 kg/stuk				
•• 9 klembeugels

[PROM
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Eco-basic pakket*
€ 480 + gratis werfbache
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Eco-solid pakket*
€ 540 + gratis werfbache

GRATIS WERFBACHE

*met levertermijn, logo aan te leveren via marketing@deschacht.eu

NIEUW
Drainage-of infiltratiebuis
All-in-one drainagebuis door EPS schuimblokjes omgeven waarrond een nietgeweven polypropyleen geotextielfilterdoek zit, samengehouden door een
polyethyleen maasnet. Lengte 6 m.
•• 26687 Ø 110 mm - Ø ext. 300 mm
•• 26689 Ø 160 mm - Ø ext. 370 mm

OPRUIMING DIAMANTSCHIJVEN

Bestel nu online:

https://shop.deschacht.eu

OPRUIMING BOUWLASERS
Bestel nu online:

https://shop.deschacht.eu

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

