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De pre-made nok shingle of nok shake geven het red cedar dak een
prachtige eindafwerking.
De nokshingles zijn er in 3 verschillende hoeken zodat er voor elke
dakhelling en hoek een passende oplossing is.
Onze nokshingles worden uitsluitend met RVS nieten pre-made in
elkaar geniet. Doordat de RVS nieten niet roesten wordt er voorkomen dat er lelijke roestvlekken ontstaan.

Nok/hoekshingles/shakes 18’’
werkend max 19cm.

Excl btw Incl btw

Shingle 90º

voor dakhelling 40-50 º

€ 1,68

Shingle 105º

voor dakhelling 30-40 º

€ 1,68

Shingle 120º
Shake 120 º

voor dakhelling 20-30 º
voor dakhelling 20-30 º

€ 1,68

€ 2,03
€ 2,03
€ 2,03

€
€

R&R gevelshingles.
Op een gevel kunnen ook speciale R&R gevelshingles worden toegepast. Deze shingles worden na het normale productieproces nog een
keer extra gezaagd zodat ze perfect haakse kanten hebben en een
mooi strak gezaagde onderzijde. Deze Resawn&Rebutted wall shingles worden gedroogd en per doos geleverd.
Deze shingles zijn er ook in de ‘grooved’ (foto) uitvoering zodat ze de
uitstraling hebben van een shake.
Overige behandelingen staan op pag. 9.
Excl btw
R&R gevelshingles naturel grooved per doos á 4m2

€ 141,00

Incl btw

€ 170,61
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De spijkers zijn een belangrijk onderdeel in de red cedar dakbedekking.
Elke shake of shingle wordt vastgezet met twee spijkers wat betekend
dat er in de praktijk al gauw duizenden spijkers gebruikt worden.
Belangrijk zijn de dikte van de schacht, de diameter van de kop en de
lengte van de spijker.
Spijkers hebben we in twee verschillende kwaliteiten, de bad gegalvaniseerde spijkers en de RVS spijkers. Bad gegelavaniseerde spijkers
worden alleen geadviseerd toe te passen op relatief kleine daken.
Al onze spijkers zitten op rol voor gebruik met spijkerapparaat maar
kunnen gemakkelijk uit de strip verwijderd worden voor gebruik met
de hand.
Onze RVS316 kunnen gebruikt worden in de kustgebieden waar
zoute lucht zorgt voor snelle aantasting van normaal RVS.
Spijkers
Per bundel No1 shingles +- 200 spijkers (1rol) nodig, No2 shingles
+10%
Excl btw Incl btw
Bad gegalvaniseerd 2,1 x 40mm 200st

€ 3,20

RVS 2,1 x 35mm 200st

€ 5,90

RVS 2,1 x 40mm 200st

€ 5,75

€ 3,87
€ 7,14
€ 6,96

Trommelspijker apparaat
Bij daken groter dan 30m2 kan overwogen worden om een spijkerapparaat te gebruiken, dit versnelt de werkzaamheden aanzienlijk. Er
moet wel gelet worden op een goede diepte afstelling zodat de spijkers niet te diep geslagen worden.
Huurprijs spijkertrommelapparaat (ex. Compressor)
Excl btw

Per week excl verzendkosten

€ 33,05

Incl btw

€ 39,99
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Bij de opbouw en uitvoering van een red cedar dakbedekking
kunnen er verschillende folies worden toegepast.

Spinvliesfolie
Onderdak spinvliesfolie voor het beschermen van de onderconstructie. Wordt bij voorkeur geplaatst op een dichte ondergrond
zoals bijvoorbeeld een plaatmateriaal.
Excl btw

Per vierkante meter

€ 1,79

Incl btw

€ 2,16

EPDM
EPDM folie als waterdichte afwerking onder nokken en hoeken en
waterdichte overgangen bij kozijnen e.d
Excl btw

EPDM strook 10 cm

€ 1,80

EPDM strook 10 cm zelfklevend

€ 2,05

EPDM strook 20 cm
per strekkende meter

€ 2,05

EPDM strook 20 cm zelfklevend

€ 3,90

EPDM strook 50 cm

€ 6,20

Incl btw

€ 2,18
€ 2,48
€ 2,48
€ 4,72
€ 7,50

Interlayment
Shake interlayment of Felt wordt gebruikt als inleglagen bij een twee
Excl btw
Incl btw
laags shake dak
Type 15 Felt underlayment
Per rol 0,45x36 mtr
(voldoende voor 6,9m2 bij een blootstelling van 19 cm)

€ 35,00

€ 42,35
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Red Cedar valt onder duurzaamheidsklasse twee en is dus een
houtsoort dat van zich zelf zeer goed bestand is tegen schimmel en
houtrot.
Toch kan het nog gewenst zijn het hout te behandelen met een
verduurzamingsmiddel voor een nog langere levensduur of om de
kleur van het hout te versterken of het hout juiste te veranderen
van kleur.
Het verduurzamen van red cedar gebeurt in een drukketel waarbij
het hout onder grote druk geïmpregneerd wordt zodat het verduurzamingsmiddel geheel door het hout aanwezig is. Het verduurzamen zorgt voor een extra
levensduur van ongeveer 2530% .
Verduurzamen kan in twee tinten worden aangebracht waarbij het
hout altijd zal verkleuren. Het meest voorkomende middel is licht
groen van kleur waardoor het red cedar in beginsel een licht groene uitstraling krijgt.
Tegenwoordig is er ook een donker impregneer middel waarmee
het red cedar een donkerbruine uitstraling krijgt.
Beide kleuren vervagen binnen enkele maanden waarna de naturel
kleur van het cedar hout weer terugkeert en deze naturel kleur
wordt ook enige tijd vast gehouden.
Het kleuren van red cedar shingles en shakes kan met verf, olie of
beits.
Verf wordt toegepast als het cedar ’dicht’ van kleur moet worden.
Bij gebruik van een olie of beits blijft het houtkarakter beter zichtbaar.
Een naturel/transparant afwerking verkrijgt men met een transparante olieafwerking

Fancy Butt Shingles
Voor het afwerken of accentueren van een red cedar gevel of dak
kunnen Fancy Butt shingles worden toegepast.
Excl btw Incl btw
Fancy butt shingles No1 Blue label . Worden
gedroogd per doos geleverd.

€

Verkrijgbaar in verschillende designs voor een perfecte uitstraling.

€
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Legstrip houder

Houder ten behoeve van legstrip voor het 30% sneller en efficiënter
plaatsten van de shingles.
Excl btw Incl btw
Per set á 2 stuks.

€ 28,92

€ 34,99

Kruisblokje
Kunststof blokje met 4 pootjes van verschillende diktes om de juiste breedte van de naden aan te houden.
Excl btw Incl btw
Per stuk

€ 2,68

€ 3,24

Red cedar Cleaner
Speciaal middel om het red cedar schoon te maken van atmosferische vervuiling en groenaanslag.
1 liter aanlengen met 40 liter water is voldoende voor ruim 50m2
Excl btw Incl btw
Per flacon á 1 liter (geconcentreerd)

€ 18,00

€ 21,78
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Excl btw Incl btw

Structuur mat.
Een waterdichte dampopen folie en verluchting
in één product. Geen tengels en latten meer
nodig !
Toe te passen op tuinhuizen en dergelijke waar
geen tot weinig dampdruk van binnenuit is.
Per strekkende meter x1,20

€ 7,00

€ 8,47

Bevestiging latten
Tengels en latten voor een duurzame spouw tussen onderdak en
shingles per strekkende meter. (alleen ophalen)
Excl btw Incl btw
Latten verduurzaamd 60x20mm

€ 0,75

45x20mm

€

11x38mm

€ 0,35

Tengels

€ 0,91
€

Beluchting rooster
Rooster zink antraciet voor extra beluchting van vochtgevoelige
daken. Zichtbaar ongeveer 20x20cm
Excl btw Incl btw
Per stuk

€ 18,00

€ 21,78
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