Wédé-onderuitloop en Wédézijuitloop

Specials

Wédé-onderuitloop en Wédézijuitloop
Omschrijving

Wédé-onderuitloop en de Wédézijuitloop zijn naadloos
gegoten loden hemelwaterafvoeren. Duurzaamheid tot in detail,
daarom gaat het bij Wédéflex daken. Met de toepassing van deze
hemelwaterafvoeren is de duurzaamheid gegarandeerd. De loden
afvoeren worden met een vacuümsysteem naadloos gegoten. Dat
levert als voordeel op:
• Geen walshuid, dus voorsmeren niet noodzakelijk
• Nooit meer losbranden van soldeernaden
• Geen oxidatie in de laszone
• Geen oxidatie door soldeervloeistoffen
• Lange levensduur door zwaarte: 30 ponds
• Veel minder kans op vervorming
Doordat de producten worden gegoten in speciaal ontwikkelde
mallen, is het mogelijk het lood op de plaatsen waar dat nodig is
“zwaar” uit te voeren en daar waar dat niet direct nodig is “minder
zwaar”. Oftewel, bij de zijuitloop 30 ponds op het loopvlak en
18 ponds bovenop de tunnel en aan de randen van de plakplaat.
Bij de onderuitloop is de uitloop, inclusief de ‘knik’ 30 ponds,
uitlopend naar 18 ponds aan de randen van de plakplaat.

Kwaliteit

Bedrijf:
• Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001
Garantie:
• 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking
indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
• Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico’s

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidfilosofie
neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale
rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die
betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van
het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Wédé-onderuitloop

De onderuitlopen zijn voorzien van aangegoten ringen,
waartussen een rubberen ring aanwezig is. Hiermee kan
eenvoudig een de water- en luchtdichte aansluiting op de
standleiding worden gerealiseerd.

Toepassing

Als hemelwaterafvoeren onderdeel uitmakend van integrale
duurzame dakbedekkingssystemen.

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met
vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen
van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en
KOMO kwaliteitsverklaring K7050 en K47473. Daardoor kunnen
we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen.
We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers
en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde
Established garantie bieden op materiaal én verwerking van de
Wédé-onderuitloop en de Wédézijuitloop onder voorwaarde
dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Wédézijuitloop

Onderhoud
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De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door
een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door
Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid.
Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze
technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers
uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en
rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief
onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.
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