Kant-en-Klaar
op maat gemaakt!
Metselbedrijf Gebr. van der Heijden BV is een gerenommeerd
metselbedrijf, gespecialiseerd in prefab gemetselde schoorstenen. Deze schoorstenen worden gemaakt voor projecten in zowel nieuwbouw als renovatie.
Alle processen voor het maken van de schoorstenen gebeuren
in eigen fabriek. Er is een betonafdeling voor het maken van de
onder- en bovenplaten. Ook wordt al het lood bij ons in de werkplaats op maat gesneden en gevouwen.
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Snel, Safe
& Simpel

1 of 100 schoorstenen?
Wij maken het!
Voor zowel schoorstenen als afdekplaten kunt u via
onze website heel simpel zelf uw offerte maken,
Er is rekening gehouden met alle mogelijke wensen.
Na het invullen van het formulier kunt u dit naar ons
faxen, waarna wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk
zullen verwerken.

Het is voor schoorstenen van groot belang dat ze
waterdicht worden gemetseld. Uit ervaring weten wij
dat het niet moeilijk is om een schoorsteen ‘dicht’ te
metselen, als je maar een goed systeem hebt, en dit
ook consequent wordt toegepast.
Onze schoorstenen worden geleverd met 8 jaar garantie op waterdichtheid.

Gegarandeerd
waterdicht

Renovatie
Om een offerte te krijgen voor renovatieschoorstenen, moet u het
invulformulier van onze website downloaden en hierop alle gegevens invullen. Dit zijn de relevante gegevens die wij nodig hebben
om een juiste offerte te kunnen maken.
Doorgaans leveren wij zelf de gevelstenen; Oud-roze of de geel
naturel vormbaksteen. Wanneer u kiest voor andere gevelstenen
dient u deze zelf bij ons aan te leveren. De schoorstenen worden
door ons gevoegd. Ons voegwerk is standaard in lichtgrijs, platvol gevoegd en mengverhouding 1:4.
Wij beschikken over een speciale daksteiger waarmee we snel en
veilig oude schoorstenen vervangen door nieuwe. Op deze manier wordt de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt.
Nieuwbouw
Ook voor een offerte voor nieuwbouwschoorstenen kunt u bij ons
een standaard formulier downloaden. Als u hierop alle gegevens
invult, kunnen wij een passende offerte maken.
Bij nieuwbouw is het van belang dat u zelf de stenen aanlevert.
De schoorstenen komen ongevoegd op het werk. Op deze manier heeft u dus geen kleurverschil met de rest van uw bouw.

Snel een offerte
Afdekplaten
Wij maken afdekplaten in alle gangbare maten. Voor
schoorstenen van 43 tot en met 180 cm.
Ze zijn los te bestellen voor zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten. Het plaatsen kunt u ook door
ons laten verzorgen. U kunt eventueel per afdekplaat aangeven of u grespotjes of sparingen ingestort wilt hebben. En zo ja, op welke plaats. Op
onze website kunt u zelf vrijblijvend een offerte met
tekeningen maken.

Op maat gesneden lood
Omdat wij zowel de kennis als de machines in huis hebben om
loodslabben en loketten te snijden en te vouwen, is het bij ons
mogelijk om lood kant-en-klaar te bestellen.
Hierbij denken wij aan loodslabben en -loketten. De loketten maken wij altijd volgens de snij- en vouwplannen uit ons loodsnijboek. Deze kunt u gratis downloaden op onze website.

Aluminium Kraaienkappen
Alleen geschikt voor ontluchtingskanalen. Bij ons verkrijgbaar
voor twee verschillende maten grespotjes. Type 120/145 is geschikt voor grespotjes met een inwendige maat van 120 mm.
Type 135/160 is geschikt voor grespotjes met een inwendige
maat van 135 mm.

Rechtstreeks van

Ook is HeBlad al meer dan 15 jaar innovatief in be-

fabrikant!

Alle producten van Metselbedrijf Gebr. van der He-

tonnen pingpongtafels. Kijk voor meer informatie op
www.pingpongtafel.nl
ijden en Raamdorpelelementen BV vallen onder de
merknaam HeBlad.
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