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Quadro en Quadro
Silence, een stijlvolle
keuze voor het leven…
Bij BMI Group weten we dat dakbedekking functioneel moet zijn: het moet bescherming bieden tegen alle
soorten onweer, het moet gemakkelijk geplaatst worden en het moet licht in gewicht zijn zodat het op elk
type hellend dak kan worden geplaatst. Maar, we weten ook dat een mooi dak de waarde van een woning of
gebouw extra verhoogt. Speciaal hiervoor hebben we een nieuwe dakpan ontwikkeld die aan al deze criteria
voldoet: Quadro, een nieuw daksysteem gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring.

HANDIG OM TE WETEN
Quadro is letterlijk een ijzersterk
daksysteem met een onbreekbare stalen
kern en een meerlaagse bescherming. Dit
verhoogt de sterkte en verlaagt het zware
gewicht.
Quadro dakpannen zijn gemakkelijk en
snel te plaatsen dankzij het lage gewicht
(7,2 kg/m²), de praktische afmeting en de
unieke bevestiging.
Quadro biedt bescherming tegen elk
onweer. Van stortregen tot sneeuwvlagen,
van stormwind tot orkaan, ijskoud of in de
zon, Quadro blijft verankerd op uw dak.
Quadro is een zeer duurzaam daksysteem
en de onderhoudskosten zijn minimaal
tijdens de lange levensduur.
Correct geplaatst geeft Quadro 30 jaar
garantie, en dat met een individueel
garantiecertificaat.

De nieuwe Quadro heeft een moderne en strakke
uitstraling. Dit slimme daksysteem weegt slechts 1/7de
van een betonnen dakpan. Het is ideaal voor elk hellend
dak en dat overal ter wereld, zowel bij nieuwbouw als bij
renovatie, bij woningen of andere gebouwen, in stedelijk
of landelijk gebied.
Uiteraard wordt Quadro geleverd met passende
hulpstukken voor elke aansluiting en afwerking.

Quadro daksystemen worden geplaatst
vanaf een lage dakhelling van 15° tot
verticaal. Door de perfecte pasvorm en
veilige sluiting blijft uw dak altijd waterdicht.
De systeemeigen bevestiging zorgt voor
een inbraakveilig dak.
Quadro is uitermate geschikt voor
nieuwbouw en voor renovatie. Het kan
geplaatst worden over de bestaande
verouderde dakbedekking zoals leien,
shingels, roofing en golfplaten.
Voor een veeleisend akoestisch comfort
kiest u voor Quadro Silence : een
geavanceerd systeem met een zeer sterke
geluidsreductie.

2

VERKRIJGBAAR IN 4 KLEUREN

TECHNISCHE INFORMATIE
Samenstelling van een Quadro (Silence) dakelement

Toplaag
extra duurzame poedercoating Qualicoat Klasse 2
Dubbelzijdige
epoxy-coating

zwart

Thermische verzinking
Zn 275 gr/m²
Stalen kern
grafiet grijs

Geavanceerd akoestisch
systeem bij Quadro Silence
(onderzijde)

mol grijs

baksteen rood

Nuttige afmeting (bxh)

1250mm x 399mm (5 modules van 250mm per stuk)

Bedekking

0,5 m² per element (2 elementen nodig per m²)

Staalsoort

Thermische verzinking Zn 275 gr/m²

Gewicht

3,6 kg per element (7,2 kg per m²)
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Quadro GreenergyFix systeemeigen montagesysteem voor energiepanelen

Lineaire plaatsing

Gekruiste plaatsing
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Na renovatie met Quadro
Voor renovatie met Quadro
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