Dé duurzame specialist in
dakgoten, zink & koperwerk

LOODGIETER EN KUNSTENAAR ROB DE WIT

Rob de Wit is een echte vakman op het gebied van traditionele zink en koperwerk.
Door de jarenlange ervaring
en specialistische vakkennis staat hij in West-friesland
bekend om zijn ambachtelijk
vakmanschap.

Oog voor detail
Klassiek

Beauty

onderhoudsarm

KUNSTSTOF DAKGOTEN, DAKOVERSTEKKEN EN WINDVEREN

Door toepassing van een hoge

technieken toe. Een kunststof

kwaliteit kunststof is het onder-

goot is beschikbaar voor elke

houd aan de dakgoten verleden

type woning. De collectie be-

tijd. Je hoeft nooit meer schilde-

staat uit diverse modellen in

ren, is kleurvast en onderhouds-

verschillende

arm. Dakgoten van kunststof zijn

Ook voor het vervangen van uw

niet te onderscheiden van de

huidige (houten) dakgoot is de

traditionele dakgoot. Onze vak

kunststof dakgoot een goede

kennis is herkenbaar in al onze

oplossing. Dakoverstek en wind-

projecten van groot tot klein.

veren in kunststof kunnen des-

Met dit traditionele vakman-

gewenst op maat mee geleverd

schap passen wij alle moderne

en gemonteerd worden.

maatvoeringen.

Rustiek

Bakgoot 250

Bakgoot 150
Bel voor een vrijblijvende afspraak 0228-593 498 / 06-480 884 25 of stuur een e-mail naar info@robdewitloodgieter.nl

milieubewust

ZINK- EN KOPERWERK

Rob de Wit loodgieters is naast kunststof gespecialiseerd in alles wat te maken
heeft met zink en koperwerk. Naast dakgoten maken wij ook specialistisch
zinkwerk voor ondermeer monumentale panden en werken wij ook voor verschillende particuliere opdrachtgevers en architecten.
De moderne trend van terrasoverkappingen zien wij ook in ons vak terug
komen. et fraaie ambachtelijke uitvoeringen in de z.g. roof en fels techniek
krijgt elke terrasoverkapping een unieke vorm. Al onze producten zijn van de
allerhoogste kwaliteit en worden door ons gegarandeerd. De toepassing van
de duurzame materialen die wij gebruiken hebben wij een gedegen vakkennis in huis die bovendien een basis vormt voor al onze werkzaamheden.

Meester in zink
Ossenoog

Het bekleden van bestaande schoorstenen
met zink is een oude techniek die door ons
nieuw leven in geblazen is. Hiermee word
doorslag van vocht en water voorkomen.

De uitdaging in ons vak is de renovatie
van ondermeer dit monumentaal pand in
West-Friesland waar dit in zink uitgevoerde
balkon door ons volledig is vernieuwd.

Bespaar dan met toepassing van zink of koperwerk.
Naast de meerwaarde van uw woning investeert uw in
een duurzame en sierlijke oplossing.
Mede door de vakkennis en vakmanschap van de
zinkspecialist/ restaurateur blijven monumentale panden
hun culturele en historische waarde behouden.

www.robdewitloodgieter.nl

Rob de Wit Loodgieter
Burgemeester Doumastraat 57
1616 CN in Andijk
0228-593 498 / 06-480 884 25
info@robdewitloodgieter.nl
www.robdewitloodgieter.nl

Dit landhuis is recent door ons compleet voorzien van al
het zinkwerk .

Ontwerp: Endeloos Grafisch Ontwerp

WILT U SIERLIJK (BE)SPAREN OP UW ONDERHOUD?

