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Vrijblijvende aanbieding. Zolang de voorraad strekt · Alle prijzen in euro, excl. btw.
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 STAMISOL EN WÜRTH: 
 HET PERFECTE TEAM

Twee familiebedrijven, één kwaliteitsprincipe: het beste voor het dak! 

 
Om dat doel te bereiken, hebben Serge Ferrari, de premiumfabrikant van Stamisol dakonderspanstroken en 
gevelmembranen, en Würth nu de handen in elkaar geslagen. 

Voortaan bieden wij exclusief de dak- en gevelsystemen van Stamisol aan, waardoor we ons programma 
producten voor lucht- en winddichtheid met de oplossingen van de kwaliteitsleider kunnen uitbreiden. Voor u be-
tekent die samenwerking nog betere prestaties en een nog ruimere keuze - en uiteraard 10 jaar systeemgarantie. 

Zeker voor projecten waarvoor de allerhoogste eisen op het vlak van veiligheid en duurzaamheid worden 
gehanteerd, vormen de premiumproducten van Stamisol een perfecte aanvulling van ons eigen programma 
producten voor lucht- en winddichtheid. Op de binnenpagina's vindt u een overzicht van het Stamisol-
assortiment bij Würth. Voortaan kunt u bij ons ook genieten van de SWISS MADE-kwaliteitsproducten voor 
uw meest veeleisende klanten.
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VIA INTERNET. 
Meer snelheid: Eenvoudig en snel 
online bestellen

Meer veiligheid: Minimaliseren 
van bestelfouten door elektronische 
verzending of koppeling aan uw ERP-
systeem

Meer functionaliteit: alle 
gegevens en informatie overal en 
altijd beschikbaar

TELEFONISCH. 
Meer service: persoonlijk advies 
van 07.30u - 17.00u *

Meer informatie: gedetailleerde 
informatie over producten en 
bestellingen 

Meer kennis: ervaren 
ondersteuning, advies van 
gespecialiseerde experts
*niet in het weekend en op feestdagen

IN ONZE SHOPS. 
Meer aanwezigheid: Meer dan 
20 shops in België en Luxemburg

Meer beschikbaarheid: Meer 
dan 3.500 producten altijd op 
voorraad 

Meer vertrouwen: Betalen per 
factuur - geen gedoe met cash geld.

PERSOONLIJK. 
Meer samenwerking: deskundig, 
persoonlijk advies

Meer ondersteuning: Hulp bij het 
plannen, bestellen en opslaan van uw 
goederen 

Meer know-how: Indien gewenst, 
advies van gespecialiseerde experts 

WIJ STAAN KLAAR 
VOOR U!

Het maakt niet uit waar u bent en wat u nodig heeft: Würth is 
altijd in de buurt om u van uw producten te voorzien. 

Dankzij onze shops verspreid in heel België en Luxemburg en onze 
aanwezigheid via alle mogelijke communicatiekanalen kan u ons altijd 
bereiken, op de manier die voor u het makkelijkst is. Geen andere leverancier 
voor vaklui is zo dichtbij als Würth –profiteer ervan!
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MET  GARANTIE
Dankzij het gebruik van grondstoffen van 
de hoogste kwaliteit en de SWISS MADE-
kwaliteit overtuigen de producten van Sta-
misol door hun extreem lange levensduur, 
inclusief de 10 jaar systeemgarantie.
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VOOR MAXIMALE BESCHERMING 
VAN HET GEBOUW OP HET DAK
De diffusieopen dakonderspanstroken van Stamisol overtuigen door hun uitstekende levensduur met een hoge slagregen-
bestendigheid, waterdichtheid en duurzame uv-bestendigheid. Ze kunnen ook onder zonnepanelen worden gebruikt en 
zijn heel gemakkelijk te verwerken met lijm of door sealing. Stamisol biedt de plaatser een buitengewone zekerheid met 
een systeemgarantie van 10 jaar en een bruikbaarheid als nooddak, naargelang het product, tot twee jaar. 

Stamisol DW
• Dakhellingen > 5° en boogdaken
• Voor de meest veeleisende weersomstandig-

heden, inclusief hooggebergte
• Buitengewoon lange levensduur

Art.nr. 0681 001 150

Stamisol ECO
• Dakhellingen > 15°  
• Duurzame bescherming met een lange 

levensduur

Art.nr. 0681 001 151

Stamisol Pack500
• Dakhellingen > 5° en boogdaken
• Voor de meest veeleisende weersomstandig-

heden
• Buitengewoon lange levensduur
• 100 % recycleerbaar
• Kan ook bij lage temperaturen worden gelast
• Ook als prefab leverbaar

Art.nr. 0681 001 152

UDB-A
USB-A

Prefab op verzoek
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VOOR GEVELS MET EEN HOGE DUUR-
ZAAMHEID
Door hun uitstekende uv-weerstand en wind- en regendichtheid zorgen de gevelmembranen van Stamisol voor een ex-
treem lange, zekere bescherming van de thermische isolatie, inclusief een garantie van 10 jaar. Ze zijn diffusieopen en 
werken zoals de menselijke huid: naast een perfecte bescherming tegen het weer garanderen ze tegelijk het transport 
van vochtigheid naar buiten. 

Stamisol Color
• Gekleurd gevelmembraan in 12 kleuren voor 

de creatieve vormgeving van geopende of 
transparante gevels

• Brandveiligheid: Euroklasse E
• Tot 50 % open voegen en een lichte voeg-

breedte tot 10 cm

Art.nr. 0681 001 155

Stamisol FA
• Voor gordijngevels en geopende gevels
• Esthetische opwaardering door contrast en 

diepte
• Brandveiligheid: Euroklasse E 
• Tot 40 % open voegen en een voegbreedte 

tot 50 mm

Art.nr. 0681 001 153

Stamisol FI
• Voor gesloten of licht geopende gevels tot 

max. 15 mm
• Hoge brandveiligheid: Euroklasse B-s3,d0

Art.nr. 0681 001 154

Geen artikelen om 
te worden opgesla-
gen! Als bijzonder 
artikel in 12 ver-
schillende kleuren 
verkrijgbaar.
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EENVOUDIGE EN VEILIGE PLAATSING 
MET SYSTEEM
De dak- en gevelmembranen van Stamisol zijn extreem scheurvast en compatibel met alle isolatiematerialen en 
ondergronden, inclusief asfalt. De eenvoudige plaatsing met lijm garandeert buitengewoon sterke verbindingen. Het 
uitgebreide assortiment toebehoren zorgt vanaf het begin voor een maximale veiligheid bij de realisatie van de meest 
veeleisende details en een uitgebreide bescherming, ook voor de dakbedekking of als nooddak. 

Het totaalsysteem van Stamisol voor een 
veilige verwerking:
• Lijmen
• Dichtingsbanden voor nagels en schroeven
• Aansluitende manchetten voor dakvensters
• Hoekstukken voor afboordingen aan schoorstenen 

en dakvensters
• Aansluitingen voor afvoerbuizen
• Aansluitingen voor ronde schoorstenen

Tip: dakonderspanstroken en gevelstroken van Stamisol mogen alleen met 
toebehoren uit het systeem van Stamisol worden gecombineerd!



ALTIJD EN OVERAL 
EEN WÜRTH SHOP IN UW BUURT

DOORLOPEND 
VAN 07 - 17U
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