
Wat krijgt u?
Ubbink maakt op basis van uw tekening en 
voorkeursproducten een berekening en u ontvangt het 
volgende advies:
■■ Een offerte voor de Ubbink oplossingen,  

gebaseerd op de dakverankeringsberekening 
■■ Een indicatie van de benodigde aantallen  

aanvullende niet-Ubbink dakproducten
■■ Een gespecificeerd overzicht van de Ubbink 

oplossingen
■■ Een uitgebreid verankerings- en berekeningsadvies 

inclusief tekeningen 

Hoe werkt het?
U levert uw tekening aan 
van uw hellende dak en 
geeft uw aanvullende 
niet-Ubbink dakproducten 
aan. U krijgt een compleet 
maatwerk advies en offerte. 
Compleet, gemakkelijk en 
tijdbesparend!

Met het unieke Ubbink DakWijs advies krijgt u een compleet 
advies voor uw dak. Dit advies draagt zorg voor een optimale 
bescherming en langere levensduur van uw dak en zorgt 
voor een gezonder binnenklimaat. U ontvangt, naast de 
materiaalstaat en offerte voor de Ubbink oplossingen, 
óók de materiaalstaat van uw aanvullende niet-Ubbink 
dakproducten op uw tekening. Ubbink zoekt het allemaal 
voor u uit en u krijgt een maatwerk advies! DakWijs maakt deel uit van het Ubbink programma Dakconstructie 
en Bescherming. Een breed assortiment oplossingen voor een optimale dakconstructie. Kiezen voor de beste 
dakoplossing was nog nooit zo tijdbesparend en compleet!

Een totaal dakadvies 
inclusief dakdoorvoeren

     DakWijs, alles in huis 
voor een compleet dakadvies!

Nieuw!



Ubbink oplossingen
DakWijs geeft u advies en een offerte over de volgende 
Ubbink oplossingen:
■■ Lucht- en waterdicht afwerken
■■ Dakverankering
■■ Dakconstructieventilatie en Bescherming
■■ Dakdoorvoeren inclusief bevestiging
■■ Solar Bevestiging en Protectie
■■ Dakramen
■■ Aanvullende niet-Ubbink dakproducten zoals 

dakpannen
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 Productadvies op maat
Heeft u nog vragen of zoekt u een oplossing voor een 
specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink 
adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning 
belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 
uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via 
productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt met u mee!

Onderdeel Dakconstructie en Bescherming
DakWijs maakt deel uit van het concept Dakconstructie 
en Bescherming. Een goed dak vereist een degelijke 
constructie en een deskundige lucht- en waterdichte 
afwerking met voldoende ventilatie. Om uw 
dakconstructie te beschermen en de levensduur te 
verlengen, biedt Ubbink ‘Dakconstructie en Bescherming’: 
een breed assortiment dakoplossingen. Geschikt voor 
nieuwbouw en renovatie van hellende daken met 
pannenafwerking.  
www.ubbink.nl/dakconstructiebescherming

Daarom kiest u voor DakWijs!
■■ Tijdbesparend
■■ Compleet
■■ Gemak
■■ Bescherming
■■ Levensduurverlengend
■■ Gezond binnenklimaat


