Uw dak kan niet zonder !
Dakbedekking

Rhenofol®

De rollen waarmee alles mogelijk
is – zeker op platte daken :
Rhenofol

Ontzettend zelfbewust :
Rhenofol® bekent kleur in iedere situatie.

Draaischijf van Duitse Lufthansa: Onderhoudshal
in luchthaven München II, bedekt met Rhenofol CV.

Onmogelijk ?

… wanneer U naar een overtuigende oplossing voor uw

Dat bestaat bij

plat dak zoekt. Of wanneer U economisch en zonder problemen

Rhenofol niet …

bij alle weersomstandigheden uw dak wil afdichten.
En helemaal niet, als het om duurzame standvastigheid op het
dak gaat. Om maar te zwijgen over de flexibiliteit die het
Rhenofol gamma van huis uit aan de dag legt : speciale
uitvoeringen voor aparte eisen, verschillende breedtes en lengtes
van de dakbanen, een uitgebreid kleurenaanbod en de passende
toebehoren. Een beetje tijd moet U zich zeker nemen om te

QUICK-CHECK

ervaren hoe Rhenofol het schijnbaar onmogelijke toch nog
mogelijk maakt.

… zijn een zo kort mogelijke voorbereiding, een efficiënte
Wat zeker

plaatsing en een lange levensduur. Daar voldoet de naam

noodzakelijk is bij

Rhenofol perfekt aan. Want een voorbereiding is helemaal niet

een plat dak …

nodig ; het produktie-programma levert alles volledig geprefab-

Veelzijdig toepasbaar gamma
van dakbanen uit PVC-P
Reeds 40 jaar succesvol in
de praktijk.
Verschillende lengtes en
breedtes (tot 2,05 m !) alsook
kleuren
Economisch voor nieuwbouw
en renovatie

riceerd af. Eénmaal Rhenofol op de bouwplaats aanwezig is,
kan de plaatsing onmiddellijk beginnen, ongeacht of het nu heel
warm, koud of vochtig weer is. Dat ook daarna alles verder naar
wens verloopt, daarvoor zorgen de interessante verwerkingstechnieken en de know-how van het platdaktechnologie-team.

Uiterst sterk in elke
uitvoering
Zekerheid door een homogene overlapverbinding
Ecologisch want volledig
recycleerbaar
Praktijkgericht : geschikt
voor geprofileerde staalplaten, cellenbeton, beton, hout,
enz …

DUITS PAVILJOEN
EXPO 2000, HANNOVER
Nieuw bouw 2000
Systeem : Rhenofol CV
Oplossing :
Mechanisch bevestigd
Verwerker Dieter Haselhorst,
Versmold zegt :

Waterwoningen Maasbommel,
4.000 m 2 bedekt met Rhenofol CV,
mechanisch bevestigd.

‘Rhenofol is een systeem dat zijn tijd
ver vooruit is.’

Onderhoudshal van Duitse Lufthansa
AG, Luchthaven München II :
22.000 m 2 bedekt met Rhenofol CV,
mechanisch bevestigd.

Onwaarschijnlijk aantrekkelijk :
Rhenofol® maakt overal een goede indruk.

Het Duitse Paviljoen met Rhenofol was één van de grootste
attracties op de Expo van 2000, in Hannover.

Geschikt voor alle

Wat uw ontwerp ook mag zijn Rhenofol kan bij ieder

architectonische

project worden toegepast. Of het nu om kantoor- of overheids-

ontwerpen

gebouwen, industrie- of handelsruimtes gaat, geplaatst op

Met Rhenofol altijd een
correcte verwerking :

geprofileerde staalplaten, beton- of houtconstructies, een oplossing hebben wij altijd klaar. Het volledige gamma Rhenofol stelt
zich in op de specifieke eisen en eigenschappen van dakconstructies, dankzij de keuze van verschillende verwerkingsmethodes,
hetzij voor groendaken, geballast of mechanisch bevestigd.

Rhenofol CV, samen met
alle lagen van de dakopbouw

Rhenofol is zo veelzijdig

U wilt uw plat dak als terras gebruiken ? Dan adviseren wij

dat het alleen daarvoor al

U Rhenofol CG, losliggend geplaatst met een aangepaste bal-

een prijs verdient

last. Of heeft U liever wat groen op uw dak ? Ook hier brengt

mechanisch bevestigd.

Rhenofol CG de oplossing. Met glasvliesinlage, krimpvrij en
natuurlijk wortelvast, bezorgt deze dakbaan U heel lang plezier.
Maar wanneer U naar een oplossing zonder ballast zoekt, kan U
niet om Rhenofol CV heen. Versterkt met een polyesterweefsel

Rhenofol CG, met grind
als ballast doeltreffend los

en ontwikkeld voor mechanisch bevestigde daksystemen, over-

geplaatst.

tuigt deze afdichting reeds meer dan 30 jaar op daken en dit
over heel de wereld.

Rhenofol CG, voor beloopbare en groendaken de juiste
keuze.

STADE DE FRANCE,
PARIS
Nieuwbouw 1998
Rhenofol CV
Dakoppervlak : 55.000 m2
Constructie :
18 kolommen zorgen voor een
elegante ondersteuning van
de hangende dakstructuur,
bestaande uit 4m dikke stalen
vakwerkliggers en een
ondergrond uit geprofileerd
staal, boven een 30.000 ton
wegende betonnen ring.
Rhenofol CV maakt de
indrukwekkende structuur
waterdicht.

Het wereldbekende
« Stade de France »

Ongelofelijk competitief :
met Rhenofol is uw succes verzekerd

Rhenofol voor het Stade de France : in dit stadion behaalde
Frankrijk de wereldbeker voetbal.

In perfekt goede conditie

Intensieve testen onder de meest strenge omstandigheden,
aangevuld met onze eigen kwaliteitscontroles
hebben van Rhenofol een echte winnaar gemaakt.
Dit bevestigen ook de resultaten van het Duitse
officiële proefinstituut in Darmstadt. Zo beantwoorden de monsters
Rhenofol CV, genomen op een dak na 14 jaar, nog altijd aan
de eisen die gesteld worden aan een dakbaan bij het verlaten
van de produktielijn ! Om U met Rhenofol ook in de toekomst
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3 X RHENOFOL :

te verzekeren van een blijvende hoge standaardkwaliteit, vragen
wij regelmatig naar het oordeel van neutrale en onafhankelijke
scheidsrechters.

Professionalisme is voor
ons essentieel

U kunt onze experten raadplegen om uw projekt al
vanaf het begin een goede start te geven en daarna tot het
einde van een opvolging te voorzien. Vraag onze technische
dienst om een analyse van het dak, bijstand op de bouwplaats,
detailtekeningen, een windlastberekening of een inspectie van
de uitvoering. Zelfs daarna kunt U blijvend een beroep doen
op onze bekwame mensen. Maak gebruik van onze jarenlange
know-how rond het plat dak !

RHENOFOL CV
Polyestergewapende PVC
Voor een mechanische
bevestiging
Enorm scheurvast, weers- en
UV-bestendig

RHENOFOL CG
Glasvliesgewapende PVC
Voor een losse plaatsing met
ballast
Krimpvrij, wortel- en
perforatievast

RHENOFOL C
Ongewapende PVC
Voor aansluitingen op
Rhenofol CV of Rhenofol CG
Speciale toepassingen

Export afdeling:
Phone +49 - 6 21 - 85 04 - 3 75
Fax

+49 - 6 21 - 85 04 - 3 78

E-Mail export@fdt.de
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68199 Mannheim
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