
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Powerrib EPDM Rubberfolie 
 

Resitrix SKW 

- rollen van 10 x 1m 

- Grote voorraad 

beschikbaar 
 

 

€17,49p/m² 

Texas Drukvat contactlij 
                     - extreem goede hechting 

- gebruiksvriendelijk 

- excl. slang en pistool 
- dubbelzijdig aangebracht ± 75 m² 

-t.b.v. EPDM te verlijmen op 

diverse ondergronden 

€149,-p/st. 

Resitit ESK 
- ideale gootvernieuwer! 
- vele malen goedkoper als zink 

-10, 20, 30, 40, 50 of 60 cm 
breed 
- zelfklevend 

- UV bestendig 
 

v.a.€1,85p/m 
 

MultyProof EPDM 
- Ideaal voor gootrenovatie! 
- Beschikbaar van 10 t/m 150 cm 

- eenvoudig aan te brengen met 
contactlijm 

€1,50p/m 

Powerrib EPDM 
- rollen 1,50 x 20m 

- 0,5 mm dik 
 

€3,50per m² 

 

 

                   Voorbehouden op typefouten, zolang de voorraad strekt. Prijzen excl. BTW. 

Multy EPDM Roofing Trade BVBA 

Superdeals 
November 2020 

 - Diktes - 1,00 - 1,14 - 1,20 mm 
 - Rolbreedtes - 1,50 - 3,00 - 4,50 – 6,00                  
9,00 – 12,00 m  
 - Rollengtes variabel 10 t/m 30m 

 - Volle rol = €6,49 m² 
 - Op maat afgesneden = €7,49m² excl btw                            

-Goedkoopste van de Benelux! 

PowerFlex Membrane 1,14mm 

 
 

USA Superfolie →  30 jaar garantie! 

 Folie uit een stuk zonder naden  

Afmetingen → 3,05 - 4,75 - 5,50 - 6,10 - 7,62 – 9,14 

- 12,20 - 15,25 = op maat afgesneden 8,50 m² 
*Aanbieding: Reststukken van DIV afmeting = 
minstens c.a 500 stukken.  
Nieuwe EPDM in stock, zeer geschikt voor 
bloembakken – dakbeperkte tuinhuizen enz. 
Alles nieuw! Pak uw voordeel.     Vanaf €4,99 m² excl 



460P60 BASE MEC onderlaagrol 

- rollen 15 x 1m 
- witte polyestervlies met bitumen bovenlaag 

 

€1,49p/m² /€22,49p/st. 

Tegola APP 470K14 6x1 
-A kwaliteit! 

-4,5 mm dik 

-rollen 6x1m 

-ook 470 k24 

in stock 

 

€24,50 

Div. APP 470K24 5x1 
-4,0 – 4,5 mm dik 

-5 x 1 m 

-zwarte leislag 

-Tijdelijke aanbieding! 
Wees er snel bij! 

€17,49per rol 

 
 

Karwei Gasfles 
-Navulbare karweigasfles 
-1 kg 

-ideaal voor kleine klussen 

in- en rondom uw huis 

€39,- p/st 

Varkenshaarbrander 

- hoogwaardige propaanbrander voor 
dakbedekking aan te brengen 
- Professionele kwaliteit! 

 

€55,00 

Bitumen golfplaten PIR Isolatie in stock 
 

-Volop in stock 30 t/m 120 mm 

-Prijzen en hoeveelheden op 

aanvraag. info@roofingtrade.be 

 

P.O.A. 

Kleur zwart 

- A Kwaliteit golfplaten 

- eenvoudig te plaatsen 
- beste prijs/kwaliteit 

verhouding 

€6,50 p/st 

 
 

 
TN Primaplast APP 8x1m 

- Rollen 8 x 1m 
- 4,0mm APP toplaag 470K24 
- Zwarte leislag 

- A kwaliteit ! op=op 

€32,00per rol 

Pallets 

Toplagen B 

 
 

 
-Rollen 5, 7.5 of 10 x 1m 
-4,0mm SBS/APP toplaag 
-Zwarte leislag 

-+/- 150m² per pallet 
-Gratis levering vanaf 2 

pallets! 

€395,00/pallet 

mailto:info@roofingtrade.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbehouden op typefouten, zolang de voorraad strekt. Prijzen excl. BTW. 

Ma t/m Vr 08.00 – 17.00 
Za 08.00 – 12.00 

U hoeft nooit een afspraak te maken! 

Multy EPDM Roofing Trade BVBA 
Europalaan 43 

3900 Overpelt 
info@roofingtrade.be 
www.roofingtrade.be 

TEXAS Powerflex 
Vloeibare dakbedekking 

- extreem goede hechting 

- gebruiksvriendelijk, iedereen 
kan het 

- Dicht dak lekkages! 

 

€4,99p/L 

Dompelpomp 
 

-Professionele 

Dompelpomp/vlakzuiger 

-Ideaal voor het 

leegpompen van uw 

vijver. 

 

 

€139p/st 

Isonit Dakverf 
 

-Professionele leien- en 

dakpancoating 

-geef uw dak een 2e 

leven! 
Verpakking 20l 

-kleur zwart 

€149p/st 

Leister Heteluchtföhn 

-Voor het Föhnen van 

diverse dakbedekkings- 

soorten. 
-1600W 

-Compleet met schaar 

en aandrukrol 

€395,00 

GEDA opbouwlift 
Standaard 200 

- 5 elementen van 2m 
- 1 element van 1m 
- 1 alu lierbok 

- 1 slede met valveiligheid 

- 1 universeel plateau 

€3495,- 

Rubson Invisible 
-Kleurloze muur impregneer 
-Geschikt voor muren, gevels beelden 
etc. 
-Beschikbaar in 5, 10 en 20L 
-Eenmalige partij verkregen uit 
rook en wateschade, enkel bevuild 

etiket 

€4,99/per L 

Dakdekkers steekwagen 
-Laadvermogen 250 kg 

-Zeer stevig 

-Kunststof handgrepen 

-Gelagerde luchtbanden 
 

€43,50p/st 

Ontluchting DW Anjo 

- Ø110/Ø125 of Ø150/Ø160 

- Dubbelwandig geïsoleerd 
 

€17,50* 

*Bij afname van 10st 110/125, 150/160 €20,00 per stuk 

bij afname 10st. Combinaties mogelijk. 

mailto:info@roofingtrade.be
mailto:info@roofingtrade.be
http://www.roofingtrade.be/

