
Met een schone lei het dak op

Met een schone lei het dak op

Als het ècht 
         lang mee moet!

Het meest duurzame lichtgewicht alternatief 
voor leisteen. Voor een leven lang zekerheid. 

Milieuvriendelijk

EcoStar leien worden vervaardigd 

uit EPDM polymeren en gerecycled 

TPO en zijn volledig recyclebaar. 

Bomen en stenen blijven gespaard 

en voor het transport is aanzienlijk 

minder energie nodig.

Snellere plaatsing

Gewicht, samenstelling en de 

applicatiemethode van de EcoStar 

lei geven een aanzienlijke reductie in 

de factor arbeid. 

Flexibel

Door de hoge fl exibiliteit heeft het 

product een zeer hoge bestendig-

heid tegen breuk, zowel tijdens 

plaatsing als daarna.

Beloopbaar

Daken met EcoStar leien zijn tijdens 

installatie en onderhoud beloop-

baar zonder kans op breuk.

Lichtgewicht

EcoStar leien hebben een 

geplaatst gewicht van circa 

13 kg/m2. Ter vergelijking: voor 

de authentieke lei is dit circa 

70 kg/m2. Hierdoor volstaat een 

veel lichtere dakconstructie.

Geen vorstschade

Door het hoge gehalte EPDM poly-

meren neemt de lei geen vocht op. 

Vorstschade is hierdoor uitgesloten.

Besparing

Niet alleen het product, ook de 

snelle plaatsing en de lichtere 

dakconstructie maken EcoStar 

leien zeer betaalbaar voor dak- 

en geveltoepassingen.

UV- en ozonbestendig

Door de uitgebalanceerde samen-

stelling zijn Ecostar leien niet 

verouderingsgevoelig.

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. 

Milieuvriendelijk, fl exibel en eenvoudig te plaatsen

De belangrijkste voordelen op een rij

Uw Erkende EcoStar Verwerker:

www.ecostar-leien.nl

Molenweg 53G

4388 LE  Oost-Souburg

T +31 (0)118 644 299

M +31 (0)6 43 47 54 47

www.onzdak.nl

info@onzdak.nl
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De EcoStar lei is het volwaardige 

alternatief voor de authentieke 

leisteen. Met dezelfde natuurlijke 

uitstraling biedt de EcoStar lei 

vele voordelen op het gebied 

van duurzaamheid, applicatie 

en investeringskosten.

Dankzij de unieke samenstelling uit EPDM polymeren 

(80%) en gerecycled TPO biedt de EcoStar lei een 

jarenlange bescherming, ongeacht de weersomstandig-

heden. Het materiaal behoudt vorm, kleur en fl exibiliteit. 

De EcoStar lei is eenvoudig te monteren en kan door 

het lage gewicht ook snel en probleemloos op een 

lichte dakconstructie worden aangebracht. 

Architectonische toepassingen
De EcoStar lei maakt een traditionele uitstraling mogelijk 

met materiaal dat voldoet aan alle moderne kwaliteitseisen. 

Klasse, elegantie en duurzaamheid zijn de eigenschappen 

van deze daktegel, die behalve als dakbedekking op hellende 

daken ook uitstekend geschikt is als gevelbekleding. De 

EcoStar lei is daarmee niet alleen een perfect alternatief 

voor de authentieke leisteen, door de variatie in kleur en 

profi el zijn ook talloze nieuwe uitstralingen mogelijk.

Leisteen als dakbedekking geeft 

een authentiek en tijdloos effect. 

EcoStar leien combineren die 

tijdloze uitstraling met de 

voordelen van de modernste 

technieken. 

Of dat nu gaat om een hellend 

dak of een gevel, nieuwbouw 

of renovatie, met de EcoStar lei 

gaan klasse, elegantie en duur-

zaamheid hand in hand.

Het duurzame, lichtgewicht alternatief 
voor natuurlijke leisteen

Kleurrijk en stijlvol

Betrouwbare installatie
EcoStar leien worden geïnstalleerd door professi-

onele dakdekkers om een duurzame afdichting te 

garanderen. De dakdekkers hebben hiervoor een 

specifi eke opleiding ge-

volgd. Wij zijn dan ook trots 

gecertifi ceerd te zijn als 

Erkend EcoStar Verwerker. 

Tijdloos
Dankzij de uitgekiende bevestiging zijn 

EcoStar leien demontabel en herbruikbaar. 

Bovendien zijn fabricage, transport en 

plaatsing minder energiebelastend. 

Dankzij de duurzame samenstelling en de 

ongeëvenaarde prestaties is de EcoStar lei 

in alle opzichten tijdloos.

Hoge kwaliteit
De EcoStar lei combineert het uiterlijk van 

een natuurlijke lei met de vele voordelen 

van EPDM rubber. Breuk tijdens en na 

plaatsing is vrijwel onmogelijk en door het 

hoge gehalte EPDM polymeren neemt de 

lei geen vocht op. Vorstschade is hierdoor 

uitgesloten.

De EcoStar lei is verkrijg-

baar in negen verschillende 

kleuren en zes verschillende 

stijlen. Zo krijgt ieder dak 

en iedere gevel een unieke 

uitstraling.

Innovatief en effi ciënt
EcoStar leien zijn het resultaat 

van uitgebreide research en de 

toepassing van innovatieve 

productiemethoden. Met een 

gevarieerd aanbod aan kleuren 

en motieven bieden EcoStar leien 

een effi ciënte, milieuvriendelijke 

en esthetisch verantwoorde 

oplossing voor ieder hellend 

dakoppervlak en elke gevel.

MAJESTIC SLATE

Mountain Plum Federal Gray  Midnight Gray 

Earth Green Smoke Gray  Black

Stone Red  Cedar Brown  Chestnut Brown

Traditional Beaver Chisel Beveled
 Tail Point

SENECA SLATE
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Uw EcoStar leverancier:


