Dakdekkersbedrijf MG Dak
U wilt toch ook weten wat er boven uw hoofd hangt?

ONZE SERVICES
RE NOVA TIE & REPA RA TI E
Bij de renovatie of reparatie van uw bestaande platte
dak of licht hellende dak is een duidelijke en complete

DAKDEKKERSBEDRIJF MG DAK
ONZE SPECIALISTEN NEMEN UW
DAKZORGEN UIT HANDEN

inventarisatie essentieel. Dit voorkomt lekkages of
Dakdekkersbedrijf MG Dak is al ruim 20 jaar

Dakdekkersbedrijf MG DAK is actief in

gespecialiseerd in het bedekken van vlakke

zowel nieuwbouw als renovatie. Plezier in je

NIE UWB OUW

of hellende daken. Wij kunnen het dak voor

werk, de goede contacten met zowel

MG Dak realiseert diverse soorten platte daken en

u vernieuwen, renoveren, repareren en

aannemers als particulieren geven een

isoleren. Ook voor nieuwbouwprojecten,

extra dimensie aan het vak als dakdekker.

zoals bedrijfspanden, flats, huizen, scholen,

Mocht u belangstelling hebben voor een

bergingen of dakkapellen kunt u MG Dak

offerte of wilt u graag inlichtingen over wat

U kunt bij MG Dak terecht voor een compleet

altijd inschakelen voor een professioneel

voor

dakonderhoud van uw bedrijf, huis of schuur. Het

advies. Bij MG Dak bent u aan het juiste

persoonlijke situatie, neem dan gerust

onderhoud en de inspectie van uw dak is immers erg

adres voor alle dakzaken als, daklekkages,

contact met ons op.

belangrijk want dit verlengd de levensduur van uw

dakproblemen,

overige vervelende dakproblemen.

licht hellende daken van bitumen, EPDM, shingles,
PVC of resitrix dakbanen.

INS PEC T IE & ON DE RH OU D
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mogelijkheden

zijn

u

gewoon uw dak wenst te vernieuwen.

J A A R LIJ K S P RE V E N TIE F O ND E R H OU D
Jaarlijks preventief onderhoud aan uw dak helpt u te
voorkomen dat er grote onkosten en onverwachte
daklekkages ontstaan.

Emmalaan 26, 2405 GD Alphen aan den Rijn, Zuid Holland, Tel 06-50641758

WWW.MGDAK.COM
SERVICE@MGDAK.COM

in

uw

