Multinok polyester nokvorsten

DUURZAAM,
ONDERHOUDSVRIJ
MET AUTHENTIEKE
CHARME

• DUURZAAM
• ONDERHOUDSVRIJ
• SNEL GEMONTEERD EN
GEDEMONTEERD
• LICHT IN GEWICHT
• VOORKOMT SCHIMMEL EN
VOCHTPROBLEMEN
• VERKRIJGBAAR IN ALLE
RAL-KLEUREN

PRODUCTIEPROCES

Multinok is een 100% Nederlands
kwaliteitsproduct. De nokken worden
handmatig geproduceerd in onze
werkplaats. Onze werkwijze maakt zelfs
levering van 2 tot 4 werkdagen mogelijk.

Multinok

DE OERSTERKE
POLYESTER
NOKAFWERKING
VOOR UW
RIETEN DAK
U heeft een woning met karakter. Een groots
bezit. Daar bent u trots en zuinig op. Net als
op uw rieten dak. Met de juiste nokafwerking
geniet u onbezorgd van de warmte en de
luxe die u verdient.

Multinok nokvorsten

DE CHARME
VAN TOEN, DE
DUURZAAMHEID
VAN NU

Een rieten dak is even stijlvol als tijdloos. Multinok
houdt uw dak voor vele jaren mooi en in optimale
conditie. Het design van deze oersterke polyester
nokafwerking sluit vochtproblemen uit en combineert de
charme van toen met de duurzaamheid van nu.
Op de plek waar traditionele keramische afwerking
en specie vrij spel geven aan vocht en schimmels, kiest
u met Multinok voor een ventilerende nokafwerking.
Het riet ademt, blijft droog en behoudt zijn natuurlijke
kracht en uitstraling. Met Multinok is en blijft uw
woning eindeloos bijzonder.

DUURZAAM MAATWERK
Duurzaam, onderhoudsvrij,
lichtgewicht en snel
gemonteerd. Bovendien
leverbaar in elke gewenste
RAL-kleur. Maatwerk dus.

VENTILEREND
Montage zonder specie.
Zo ontstaat ruimte voor een
natuurlijke ventilatie, waardoor
vocht, schimmels en lekkage
geen kans krijgen.

AUTHENTIEKE CHARME
Een authentiek aanzicht en een
waterdichte oplossing voor vele
jaren. Kleurvast, ook aan de
zonzijde.

AUTHENTIEKE RONDING

PERFECTE AFWERKING

NAADLOZE VERBINDING

VOOR ELKE NOKLIJN

De Multinok heeft dezelfde ronding
en verhoudingen als een vorst van
keramische pannen.

Een eindstuk bestaat uit één deel.
Dit garandeert een naadloze
afwerking en een verzorgd
aanzicht.

Een tulpverbinding zorgt voor
een waterdichte afdichting en
maakt Multinok geschikt voor elke
daklengte.

De splitsingsdelen maken de
afwerking ook geschikt voor
T-vormige noklijnen, zoals bij
krukhuis- en T-boerderijen.

EEN WATERDICHTE
OPLOSSING
Voor rietdekkers van nu
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Rietdek

Multinok dekt uw projecten af met kwaliteit en
zekerheid. U levert de uitstraling van toen en werkt
op de manier van nu. Lichtgewicht, vezelversterkte
polyester vervangt zware keramische pannen, slimme
montage maakt specie overbodig en demontage
eenvoudig, en ruimte voor natuurlijke ventilatie
garandeert een onderhoudsvrij en gezond rieten dak.
Bovendien is Multinok verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.
Maatwerk voor elke woning dus. Precies wat u uw
klanten wilt bieden.

MEER WETEN?
GA NAAR
WWW.MULTINOK.COM
of neem rechtstreeks contact
op via: (0522) 85 19 90
of info@multinok.com

HOEKPROFIELEN

PLATTE PAN

Naadloos in verstek, klaar
om te plaatsen. Waterdichte
hoekprofielen bieden zekerheid op
een doorgaans kwetsbare plek.

Voor een stijlvolle en karakteristieke
afwerking van schoorstenen en
dakramen. Eenvoudig geplaatst en
onderhoudsvrij.
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