Laat vóórdat de winter
invalt uw dakgoten schoonmaken en inspecteren.
Corné Roovers adviseert:
“De herfst is een prachtig
jaargetijde. Dit is ook de tijd
om aandacht te schenken
aan uw dakgoten. Want
verstoppingen kunnen veel
schade aan uw huis aanrichten.
Ik adviseer om tevens uw
dakgoten te laten inspecteren.”

Een goede regenwaterafvoer voorkomt onkosten door lekkages en
schade. Want verstopte dakgoten door bladeren, takken, mos, stof en
zand zorgen voor allerlei problemen. Zoals overstroming van de dakgoten,
lekkage aan de goot of uw dak, aanslag op muren door vocht.

Als u installatiebedrijf CF Roovers inschakelt,
dan gebeurt het goed.
CF Roovers te Breda staat alom bekend als een betrouwbaar,
professioneel installatiebedrijf. Met net en geschoold personeel.
Dat geeft een goed gevoel. Ga zelf niet gevaarlijk balanceren op het dak.
Want voor de kosten hoeft u het niet te laten.

Tijdens het schoonmaken voeren
wij een inspectie uit.
Dakgoten hebben veel te verduren
door allerlei weersinvloeden. Wij
controleren de dakgoten op technische aspecten zoals de lasnaden,
scheuren door krimpen en uitzetten
of veroudering van materialen.
Voorkom schade door vogels
Overlast van vogels? Het aanbrengen van vogelschroot
voorkomt dat vogels zich niet
onder de dakpannen kunnen
nestelen en isolatie wegpikken.
Vraag vrijblijvend advies
of een offerte via mail:
installatie@cf-roovers.nl

076 543 11 43

Zinken goot repareren
of vervangen?
Is vernieuwing van uw dakgoten
noodzakelijk? Een zinken goot van
CF Roovers is een mooie duurzame oplossing voor de komende
20 à 25 jaar. Wij hebben ruime
ervaring met mast- en bakgoten,
ook in houten omkasting en
hemelwaterafvoeren.

Roovers laat
u niet in de
kou zitten!
Abonnement periodieke
reiniging
Wij nemen automatisch na een
afgesproken periode weer contact
met u op om de dakgoten schoon
te maken. Daar hoeft u zelf niet
meer aan te denken. Handig!

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u ook op onze website: www.cf-roovers.nl

