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Dakshingles hexagonaal antraciet-zwart 3m2
Beschikbaarheid

Leverbaar

Adviesprijs

€ 38,94

U bespaart

€ 3,54

Onze prijs

€ 35,40

Verzendkosten

€ 50,00

Beschrijving
De hexagonaal dakshingles van blokhutwereld voor tuinhuizen, blokhutten en houten garages zijn het visitekaartje wat past bij een
kwaliteits product. Ze zijn niet alleen erg mooi maar het gaat vooral om waar ze van gemaakt zijn. Een verpakking van 3m2 (22 stuks)
aan shingles weegt niet voor niets ongeveer 25kg. Het is altijd van belang om als u shingles aanschaft goed te kijken naar het
gewicht en zeker niet te vergeten het koude scheurpunt. Dit is de temperatuur waarbij de shingles scheuren/breken als u ze probeert
te buigen/monteren. Goede shingles moeten een temperatuurs index hebben van min -10°C. Naast dat Shingles uw dak beschermen
tegen regen, sneeuw en wind moeten ze ook op de langetermijn goed bestendig zijn tegen UV straling.
De Nederlandse markt is momenteel compleet vol met shingles van zeer lage kwaliteit.
Deze overigens vaak zeer goedkope shingles vinden nog immers gretig aftrek vanwege het feit dat er maar weinig klanten zijn die op
de hoogte zijn van de zo zeer uit eenlopende kwaliteit die er is onder de shingles.
Onze shingles hebben een temperatuur-index van -15°C. U kunt uw shingles voor uw tuinhuis of blokhut dus ook gewoon in de winter
monteren. De shingles hebben ook een fabrieksgarantie van 20 jaar.
Blokhutwereld bezorgt de dakshingles gratis bij de levering van uw huis. U betaald dus geen extra verzendkosten als u bij uw tuinhuis
of blokhut ook dakbedekking van Blokhutwereld besteld. Let er natuurlijk wel op dat u voldoende besteld! Lees daarom over de
montage shingles in het tab "informatie" links onderin deze website.
U betaald geen extra verzendkosten wanneer de shingles geleverd worden bij een blokhut, tuinhuis of houten garage.
Per m2 heeft u ca 90 asfaltnagels nodig.
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