Recycle uw oude bitumen dak!
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Gratis dakinspectie vanaf 500m2 t.w.v. 250 euro
Besparing op afvalkosten
Energie- en milieubesparing

voor gebouweigenaren

Win-Win
Is uw gebouw toe aan een nieuw dak en wilt u als gebouweigenaar maximaal profiteren van uw oude dak?
Dan is Roof2Roof echt iets voor u. Dat gaat verder dan alleen het vervangen van uw oude dak. Roof2Roof
helpt u met het demonteren en recyclen van uw bitumen dak. Zodanig dat uw oude dak grondstof wordt
voor nieuwe milieuvriendelijke bitumen daken.
Meedoen met Roof2Roof is gratis en uw nieuwe dak kost geen cent meer. Bovendien levert u een positieve bijdrage aan het milieu. Winst op het gebied van duurzaamheid zonder meerprijs dus. Ontdek ook de
voordelen van Roof2Roof!
Uw bitumen dak renoveren of slopen?
Is uw dak toe aan renovatie, dan biedt Roof2Roof u de mogelijkheid om uw oude dak te recyclen en zo
te besparen op de afvalkosten. Als uw dak tenminste geschikt is voor bitumenrecycling. U kunt dat snel
en eenvoudig laten beoordelen door de Roof2Roof specialisten. Gebouweigenaren met meer dan 500 m2
dakbedekking kunnen zelfs gratis een Roof2Roof dakinspectie t.w.v. € 250,- laten uitvoeren. Er wordt dan
gekeken naar de mogelijkheden voor bitumenrecycling.
Ook als uw dak kleiner is dan 500 m2 kunt u profiteren van de voordelen van Roof2Roof, zoals besparing op
afvalkosten. Schakel dan een specialist in uit het Roof2Roof specialistennetwerk en laat u informeren over
de mogelijkheden van uw dak. Met Roof2Roof ligt kiezen voor een milieuvriendelijke oplossing voor de
hand.
Wat gebeurt er met het dakafval?
Via Roof2Roof bitumenrecycling wordt uw oude dakbedekking volledig gerecycled tot volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking. Het grote voordeel is het behoud van alle goede eigenschappen van de
grondstoffen en een grote winst voor het milieu.
Bitumen dakafval dat voldoet aan de Roof2Roof criteria en daarmee dus geschikt is voor bitumenrecycling,
kan tegen een gereduceerd tarief worden afgevoerd door een Roof2Roof specialist. U bespaart hiermee
aanzienlijk op de afvalkosten en geeft uw oude dakbedekking een nieuw leven.
Roof2Roof dakafval wordt apart ingezameld, opgeslagen en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe bitumen dakrollen. De Roof2Roof specialist kan u uitgebreid informeren over het gehele proces. Ook kan hij u
meer vertellen over de bitumen dakproducten waarin gerecyclede grondstoffen zijn verwerkt. Het snijafval
van uw nieuwe bitumen dak wordt door de Roof2Roof dakspecialist ook apart ingezameld en gaat direct
terug in de Roof2Roof kringloop om verwerkt te worden tot nieuwe dakrollen.
Iedere gebouweigenaar die oude daken volgens de Roof2Roof methode ontmantelt, ontvangt een MVOcertificaat met daarin de exacte CO2-besparing. Zo kunt u aantoonbaar maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Gratis beoordeling van uw dak
Meedoen met Roof2Roof is eenvoudig! Vraag een gratis dakinspectie aan via roof2roof.nl. Of kijk op op
roof2roof.nl voor een advies op maat en kijk hoeveel u kunt besparen.
Nieuw dak nodig?
U wilt een nieuw dak laten aanbrengen? Wist u dat een duurzaam dak niet duurder is dan een traditioneel
dak? Kijk op roof2roof.nl en maak kennis met de voordelen van een gerecycled bitumen dak.
Contactgegevens:
Roof2Roof
088-6002600
www.roof2roof.nl
info@roof2roof.nl

