
Het nieuwe dakdekke

Een nieuw tijdperk in dakdekken is aangebroken. Met Royal

Roofing Materials is er eindelijk een allesomvattend merk voor

dakmaterialen, gereedschappen en kennis.

Een alles-in-een concept, waarmee u als dakdekker een nieuwe trend

zet. Doordacht en innovatief. Duurzaam en veilig. Kostenefficient

en effectief. Royal Roofing Materials is heer en meester in complete

oplossingen voor het platte dak. De kroon op uw vakwerk!

Duurzame systeemoplossingen sluiten naadloos aan op de moderne

milieueisen voor C02-reductie en klimaatbestendig bouwen. Royal

Roofing Materials staat voor een nieuwe norm in het dakdekken.

Een uniek concept met bijzondere garanties en zekerheden. Een

dakdekker met toekomstvisie kiest Royal Roofing Materials.

In de wereld van Royal Roofing Materials zijn de mogelijkheden

onbegrensd. De veelheid aan toepassingen en systeemoplossingen

tilt het nieuwe dakdekken naar een ongekend hoog niveau. Met

materialen en gereedschappen van alleen de allerbeste kwaliteit

worden nieuwe grenzen verkend. Een succesvolle combinatie die het

kiezen wel heel gemakkelijk maakt.



Grensverleggende
topprestaties
Royal-daken zijn veilig, milieuvriendelijk en hebben een lange

levensduur. Ongekend duurzaam en sterk. Met Royal Roofing

Materials kiest u voor een afwerking van topkwaliteit en zekerheid op

de lange termijn. Dat uit zich in uitstekende garantievoorwaarden en

bijzondere zekerheden. Royal Roofing Materials gaat verder.

Met Royal Roofing Materials steekt u iedereen naar de kroon, ook als

het gaat om veiligheid op het dak. Innovaties op het gebied van veilig

werken op hoogte, brandveilig detailleren, bevestigingsmethoden en

duurzaam bouwen worden op de voet gevolgd. Zo zijn we in staat u

altijd op de hoogte te houden en de beste producten te ontwikkelen.

De bewijzen liggen er: aile Royal-producten zijn KOMO-gecertificeerd

en voldoen aan de meest recente normen, ook op het gebied van

Arbo-regelgeving. Zeker en betrouwbaar.



Kroon uzelf

oe u Royal Dakdekker wordt? Heel eenvoudig, kies voor een

olwaardig partnership en profiteer van de vele voordelen.

Is Royal Dakdekker denkt u in totaaloplossingen voor het platte dak.

U werkt uitsluitend met kwaliteitsmaterialen en -gereedschappen

van Royal Roofing Materials. U wordt regelmatig ge"informeerd over

innovaties, normeringen en regelgeving. Waar nodig wordt de Royal

Dakdekker ondersteund met praktische opleidingen en trainingen.

Zo weet u in aile omstandigheden welke toepassingen en systemen

leiden tot het beste eindresultaat. Daarmee komt u hogerop!


