Milieuvriendelijk, flexibel en eenvoudig te plaatsen

De belangrijkste voordelen op een rij

lei het dak op

De EcoStar lei heeft vele voordelen ten opzichte van de natuurlijke
leisteen. Zo zijn EcoStar leien vele malen minder milieubelastend en
mede door het geringe gewicht makkelijker te transporteren en
eenvoudig te monteren.
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Het meest duurzame lichtgewicht alternatief
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Installatie
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stijlen. Zo krijgt ieder dak
en iedere gevel een unieke
uitstraling.

Earth Green
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Innovatief en efficiënt
EcoStar leien zijn het resultaat

profiel zijn ook talloze nieuwe uitstralingen mogelijk.

Stone Red

Cedar Brown

Traditional Beaver Tail Chisel Point Beveled

Chestnut Brown

SENECA SLATE

productiemethoden.

verantwoorde oplossing voor ieder
hellend dakoppervlak en elke gevel.

