Dakbedekkingsbedrijf Elro

Kwaliteit,
duurzaamheid
en betrokkenheid

24-uursservice
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24-UURSservice
Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid zijn de kern-

Alkmaar

waarden waar Elro voor staat. Elro staat garant voor
dakbedekking, dakrenovatie en dakonderhoud in de
Apeldoorn

breedste zin van het woord. Heeft u een daklekkage?
Dan kunt u 365 dagen per jaar, 24 uur per dag een beroep
doen op de Elro 24-uursservice.

Gorinchem
Son

Snelle en
deskundige hulp
bij daklekkage
Een daklekkage moet zo snel mogelijk verholpen worden. Want niemand zit te wachten op een lekkage en
waterschade. Daarom staan de vakmensen van Elro
dag en nacht voor u klaar voor noodhulp.
U kunt ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar,
bereiken via de telefoonnummers:
055 541 30 05
Apeldoorn
0183 630 633
Gorinchem
072 540 77 70
Alkmaar
0499 49 49 00
Son
Snelle en professionele oplossingen
Heeft u een daklekkage? Dan zorgen onze vakmensen
voor een vakkundige, professionele oplossing. En betreft het een spoedgeval? Dan komen zij direct. Wij
lokaliseren en verhelpen de lekkage. Achteraf krijgt u
een rapportage met een duidelijk overzicht van de
verrichte werkzaamheden, het gebruikte materiaal,
de gemaakte uren en de bijbehorende kosten. Ook
krijgt u een deskundig advies over de te nemen
maatregelen, zodat lekkages en onvoorziene kosten
worden voorkomen.
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Zorg voor uw dak
Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. Dat zijn, al sinds de oprichting
in 1987, de uitgangspunten van Dakbedekkingsbedrijf Elro. De kracht van Elro
ligt in meer dan 25 jaar ervaring, uitgebreide kennis, goed geschoolde mensen
en toepassing van hoogwaardige producten. Met vier vestigingen, strategisch
verspreid over Nederland, staat Elro garant voor kwaliteit in de breedste zin
van het woord. Van het aanbrengen van bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingen op renovatiedaken tot groendaken, energiedaken, parkeerdaken,
dakonderhoud, dakbeheer en dakveiligheid. Professioneel, betrouwbaar en
altijd met een duurzaam resultaat.

24-uursservice

Hoenderparkweg 48a

Avelingen West 27a

Fluorietweg 16d

Ekkersrijt 4503

7335 GV Apeldoorn

4202 MS Gorinchem

1812 RR Alkmaar

5692 DN Son

T 055 541 30 05

T 0183 630 633

T 072 540 77 70

T 0499 49 49 00

www.ELROduurzamedaken.nl
info@elroduurzamedaken.nl
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