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Niet meer de ladder op om uw dakgoot schoon te maken
Past op elke dakgoot, zowel oud als nieuw
Geen steenmarters, vogels en muizen in uw dakgoot
Voorkomt opeenhoping van sneeuw in uw dakgoot
Onderhoudsvrij en gaat levenslang mee
Geen vogels meer onder uw zonnepanelen
Verklein de kans op vocht- en sneeuwschade
Geen restschades door een verstopte dakgoot
Beschermt uw dakgoot tegen UV-straling en bijtende zuren
door rottende bladeren
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Dakgootpreventie
Wij zijn zuinig op de wereld van onze kinderen. Zuinig en verantwoord omgaan met de wereld van ons en onze kinderen is bij
Dakgootpreventie vanzelfsprekend. Hergebruik van grondstoffen, hart voor onze samenleving en oog voor dieren gaan bij
Dakgootpreventie hand in hand samen met kostenbesparing. Geheel in lijn met de filosofie van de harmonieuze 3P's van
duurzaamheid: PEOPLE, PLANET, PROFIT. Vanuit deze gedachte zijn we begonnen met het benaderen van woningbouwverenigingen, VvE's, gemeenten en dergelijke.
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DAKGOOTBESCHERMER
Een verstopte hemelwaterafvoer, vogelnesten of bladeren en takjes in de goot? Met Dakgootpreventie behoort dit alles tot het verleden.
Dakgootpreventie is een rooster waarop bladeren en takjes blijven liggen, waardoor het regenwater snel afgevoerd kan worden.
Doordat opgedroogde bladeren en takjes van het rooster af kunnen waaien, hoeft u uw dakgoten niet meer schoon te (laten) maken.

Past op elke dakgoot
Of uw dakgoot nu al een tijdje meegaat of nieuw is, maakt niet uit. Voor een perfect passend product
zijn de maatvoering en de hellingshoek van uw dak belangrijk. Het profiel van Dakgootpreventie moet
daarvoor in de juiste hoek gebogen worden. Dakgootpreventie kan
worden geleverd als een vlak, ongebogen rooster maar kan
ook gebogen geleverd worden, zodat de montage nog
gemakkelijker en sneller kan.

MARTERSCHROOT
Marters, muizen of ratten kunnen een ware chaos aanrichten in uw huis. Ze zorgen voor enorme
schade door onder meer knagen, wroeten, urine, ontlasting en resten van prooidieren in staat van
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ontbinding. Ook zorgt het geluid van de beesten voor stress en slapeloze nachten bij bewoners.
Eenmaal binnen zijn ze nauwelijks meer te bestrijden.

Marters komen binnen via dakgoot
Dé plek voor marters om woningen binnen te dringen is via de dakgoot. Zo kruipen ze onder de
dakpannen of dakbedekking en vreten zich een weg door isolatiemateriaal naar een warme plek
ergens boven het plafond of in de spouwmuur. Dakgootbescherming en marterschroten van
Dakgootpreventie houden steenmarters en andere plaagdieren buiten. Zeker en diervriendelijk!
Marters in huis die muren, daken en plafonds beschadigen. Met stank en geluidsoverlast. Met de
Dakgootpreventie Marterschroot is het definitief verleden tijd.

SOLARSCHROOT
Heeft u ook last van vogels onder uw zonnepanelen? De Solarschroot van Dakgootpreventie beschermt uw dak en solar tegen overlast van
resten van vogelnestjes en vogelpoep. Voor optimale ventilatie van uw solar en bescherming van uw dak en zonnecollectoren tegen aantasting
door schadelijke stoffen in vogelpoep.

Ventilatie van zonnepanelen
Ventileren is van groot belang voor zonnepanelen. Want hoe warmer de panelen worden, hoe lager
het rendement. Vogelnesten bevatten verrassend grote hoeveelheden nestmaterialen. Al na één
voorjaar kunnen er kruiwagens vol rommel onder uw panelen liggen. Dat bemoeilijkt de natuurlijke
ventilatie aanzienlijk. En zo ziet u de opbrengst van uw panelen zienderogen afnemen.
Tevens voorkomt het corrosie van water in de stekkers, aangezien de ventilatie niet wordt
beperkt door vogelnesten.

Kijk snel op onze website!
www.dakgootpreventie.nl
www.timmerbedrijf-demeester.nl

