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Kattojen kunnostaminen kannattaa aina!
Enke-Werkin tuotejulkistus:

Enke Artic Seal nyt
saatavana
Nyt talvellakin voidaan kiireiset kattovuodot
tiivistää jopa -20 oC saakka tai syksyisin/keväisin märällä. Kokeilkaa uutta tuotetta, jonka
käyttökokemukset testeissä ja ensimmäisissä asennuksissa ovat erittäin hyvät!
Katso Enke Arctic Seal esite tästä
Lisätietoja antavat RoofTechin toimisto ja
viralliset jälleenmyyjämme.

Onko putoamissuojaukset kunnossa
kattotöitä varten?
Nyt on hyvä aika turvata tämän kauden tulevat kattotyöt kiinnittämällä putoamissuojat
valmiiksi katoille ml. lumien pudotukset. LUXtop® –putoamissuojat soveltuvat erilaisille
kattomateriaaleille. Mm. ruostumaton ankkurointi- ja putoamissuojapiste sopii erityisen

hyvin peltikatoille, kun se puristetaan kiinni
konesaumaan eikä kattoon tehdä vuotoriskejä lisääviä kiinnitysreikiä.
Putoamissuojia on saatavilla myös huopa- ja
tiilikatoille.

enkopur.fi
RoofTech on tuonut uuden nettipalvelun
markkinoille, jonka avulla pyritään löytämään
uusia asiakkaita teille käyttämään Enkopur®
ja muitakin edustamiamme tuotteita koko
Suomessa. Katsopa, että yrityksesi tiedot
ovat ajan tasalla ja ole yhteydessä toimistoomme niiden päivittämiseksi.
Lisätietoa: www.enkopur.fi

Enkopur® -sertifiointikoulutukset jatkuvat
kauden alkaessa maaliskuussa 2017
Enkopur-asennuksia tehdään aktiivisesti eri
puolella Suomea. Kysynnän tyydyttämiseksi
haluaisimme kouluttaa uusia asentajia Suomeen. RoofTech järjestää säännöllisesti Enkopur-kursseja sekä uusille asentajille että
täydennyskoulutuksia jo aiemmin koulutetuille
sertifikaatin voimassaolon varmistamiseksi.

min koulutukseen osallistuneet henkilöt saavat päivityskoulutuksensa puoleen hintaan
(- 50 %).
Kysynnän mukaan järjestämme myös räätälöityjä kursseja yrityskohtaisesti useammalle
ihmiselle - myös eri puolilla Suomea. Paikallista koulutusta tarjolla myös Turussa ja Oulussa.

Ole yhteydessä toimistoomme ja varaa jo
tarvittavat koulutuspaikat kevään tuleviin
koulutuksiin ennen uuden aktiivikauden al- Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse
kua. Kursseilla esittelemme myös muut Roof- info@rooftech.fi tai soittamalla toimistollemTechin edustamat tuotteet kattojen elinkaaren me numeroon (0400) 188 796.
pidentämiseksi.
Kurssit ovat maksullisia ja sisältävät koulutuksen, harjoitustyöt, testit ja sertifikaatit. Aiem-

Jälleenmyyjämme ja noutovarastomme
palvelevat
Enke-Werkin ja LUX-topin tuotteita on saatavissa jälleenmyyjiltämme Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Oulussa sekä RoofTechin varastolta Espoosta.
RoofTechin toimisto ja noutovarasto palvelee teitä kysynnän mukaan tammi-helmikuun
välisenä aikana Espoon Kilonkallio 5:ssä. Ole yhteydessä etukäteen meihin ja sovi tarvittavista toimituksista ja noudoista joko numerosta 0400 188 796 tai sähköpostitse info@
rooftech.fi.
Avustamme teitä mielellämme myynnintuessa ja RoofTechiltä on saatavissa tuote-esitteitä
ja muutakin myynnin tukimateriaalia pyytäessänne. Lisäksi olemme kiinnostuneita osallistumaan kanssanne paikallisiin messuihin, alan tapahtumiin ja isännöitsijätapaamisiin erikseen niin sovittaessa. Hyödyntäkää tämäkin palvelu kanssamme!
Sähköisesti tilauksenne voitte toimittaa sähköpostiimme tilaukset@rooftech.fi.
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