
Dakoplossingen

PRATISCH
De opleiding wordt gegeven door Geert Derde van GM Derde Dak- & Bouwwerken, in samenwerking met Lode Boes van Wienerberger.
Ze vindt plaats op 20 december 2017, 10 januari 2018 en 17 januari 2018.
Om een vlot verloop te verzekeren, beperken we het aantal deelnemers tot maximum 12 per sessie.

Adres van de opleiding:
Democenter Wienerberger - A12 
Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk

U kunt zich inschrĳ ven via volgende link: http://www.wienerberger.be/opleiding-bellus

PROGRAMMA
08:30 Onthaal

09:00   Start opleiding

12:00 - 13:00  Pauze en middagmaal

13:00 - 17:00 Vervolg opleiding en overhandiging ‘deelnemingsattesten’  

UITNODIGING
OPLEIDING PLAATSEN VAN BELLUS KERAMISCHE LEIEN 

Beste,

De Bellus keramische lei is een nieuw product in het Wienerberger gamma. Dankzĳ  de dunne onderzĳ de ziet 
Bellus eruit als een lei, maar dan met alle voordelen van een dakpan in gebakken klei. Het ontwerp van 
de Bellus keramische lei verschilt van die van de andere, meer vertrouwde Wienerberger producten. Bepaalde 
details zĳ n anders en vragen bĳ zondere aandacht bĳ  de plaatsing. Wilt u in staat zĳ n om de Bellus keramische lei 
feilloos te plaatsen, schrĳ f u dan in voor één van de Bellus opleidingen, die speciaal voor u worden georganiseerd.

De opleiding spitst zich vooral toe op de praktĳ k, maar omvat ook een noodzakelĳ k theoretisch luik.  
Volgende elementen komen aan bod:

• De specifi eke eigenschappen van de Bellus keramische lei
• De aanzet ter hoogte van de dakgoot
• De plaatsing van Bellus gevelleien
• De plaatsing van vorsten zonder sluiting met Quick-Fix
• De zĳ delingse aansluiting tegen opgaand metselwerk
• De inbouw van een Velux dakvenster met speciale hulpstukken
• De verschillende mogelĳ ke afwerkingen van noordbomen
• De aandachtspunten bĳ  kielgoot / verholen goot
• Het aanwerken van dakdoorvoeren

Met vriendelĳ ke groeten,
Peter De Clercq
Commercieel adviseur bouw - 0475/90.71.03


