
N.A.G. ontzorgt van A-Z, door het meest complete pakket! 
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Naadloze Aluminium Dakgoten 

Kwaliteit en Garantie 
 
N.A.G. besteedt veel aandacht aan de kwaliteit bij de ontwikkeling, 
produktie, assemblage en montage van de produkten. 

Onze aluminium dakgoten zijn voorzien van een hoogwaardige 
krasvaste Polyamide coating. Daarom geldt er per 1 september 
2009 een garantietermijn van 20 jaar na faktuurdatum, op materiaal 
en arbeidsloon aangaande onze standaard aluminium dakgoten en 
ondersteunende gootbeugels en 10 jaar op de verlijming             
kopschotten en uitlopen.  

Note: bij garantie geldt geen aftrek vruchtgebruik over de jaren dat 
deze dakgoot zijn dienst heeft bewezen. Bij N.A.G. wordt de dak-
goot kosteloos vervangen! 

N.A.G. dé specialist in dakgoten 

N.A.G. B.V., hét juiste adres voor al uw soorten dakgoten!  

N.A.G. is één van de eerste bedrijven in Nederland met 
naadloze aluminium dakgoten en heeft sindsdien een 
terdege ervaring opgebouwd met het fabriceren en monte-
ren van dakgoten. Ook voor zinkwerk, aluminium zet-
werk en gevelbekleding bent u bij ons aan het juiste 
adres. 

Aluminium dakgoten leverbaar in: 
 
- 6 standaard modellen. 

- diverse standaard RAL-kleuren. 

Gootbeugels 
 
De gootbeugels zijn vervaardigd uit een zeer hoogwaardige 
aluminium legering zodat bij onze beugels geen roest of 
elektrolytische werking kan ontstaan.  

Tevens zijn onze gootbeugels 100% recyclebaar en geeft 
geen milieubelasting ten opzichte van de traditionele stalen 
beugels, welke men vooraf moet verzinken . 
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Aluminium zetwerk  

Aluminium Zetwerk 

Wij zijn in het bezit van een Variobend EB 6-1,50. Deze langzetbank produceert al het zetwerk tot 6 meter, waaronder dubbelwandige 
dakgoten, windveren, boeidelen, raamkaders en muurafdekkers. Hierdoor is onze dienstverlening nog verder geoptimaliseerd aangezien 
zetwerk in eigen beheer kan worden geproduceerd. Dit concept heeft voor u een aantal ongekende voordelen. 

Dankzij aluminium zetwerk, in de vorm van randen en omslagen, kunnen dak en gevel een fraai aangezicht krijgen. We gaan graag met 
u rond de tafel zitten om uw idee om te zetten in passend zetwerk voor bijvoorbeeld boeidelen, overstekbekleding, afdekkappen, etc.        
Bovendien bent u verzekerd van topkwaliteit. 
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Dubbelwandigde Gezette Dakgoten 

Hieronder enkele voorbeelden van de mogelijkheden: 

 

Gepatenteerd Dubbelwandig Gootsysteem 

Er is steeds meer vraag in de markt naar onze dubbelwandige        
aluminium dakgoot, waar de binnengoot, de beugel en de buitenbak in 
één geheel gemonteerd wordt, een en ander ter vervanging van bijvoor-
beeld de houten bakgoot met daarin een    zinken binnengoot, die veel 
onderhoud vergt. 

N.A.G. is op de markt met een unieke gepatenteerde, dubbelwandi-
ge, zelfdragende dakgoot, welke eventueel op verzoek   probleemloos 
uitgevoerd kan worden als extra met losse isolatie-elementen, uiteraard 
bouwkundig verantwoord. Deze losse elementen geven geen           
problemen bij het recyclen van de goot en zijn eventueel  her te gebrui-
ken. 
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Dubbelwandigde Gezette Dakgoten 

De voordelen van de dubbelwandige dakgoten van N.A.G. even kort samengevat: 

 Dikte binnengoot 1,5 of 2 mm. i.p.v. 0,7 mm. 

 Dikte buitengoot 1,5 of 2 mm. 

 Snelle levering. 

 Model naar keuze, dus u hoeft zich niet te houden aan standaard modellen. 

 Geen milieuschade bij demontage en afvoeren (100% recyclebaar) en schoon afval voor onze medewerkers. 

 Als er eventueel gebruik wordt gemaakt van losse isolatie-elementen zijn deze bij het recyclen simpel te verwijderen en eventueel her 
te gebruiken. 

 Zeer goed ladderbestendig. 

 Beloopbaar. 

 In alle standaard RAL-kleuren verkrijgbaar, in natlak of poedercoating. 

 Warmte-overdraagbare gootopbouw tussen binnen en buitengoot door beugelconstructie, waardoor geen onderlinge verschillen in 
werking optreedt zoals bij de met PUR geïsoleerde dakgoten. 

 Langere levensduur door de 1,5 of 2 mm. dikke binnengoot en buitengoot. 

 Zwaar blijvende draagconstructie door zware inwendige binnenbeugel (geheel uit het zicht, zgn. blinde bevestiging). De draagkracht is 
samen met de constructeur te bepalen. 

 Zeer ongevoelig voor schade van buitenaf (vallende dakpannen etc.) 

 Geen risico op koudebrug na montage door ongeïsoleerde constructie. 

 Inclusief krachtberekening (op aanvraag). 
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Lood en Zinkwerk 

Lood- en zinkwerk 

Ondanks alle opties in aluminium blijft het een gegeven dat lood- en zinkwerk in enkele situaties niet valt weg te denken. Bijvoorbeeld bij 
diverse bekledingen van onder andere puntdaken, erkerdaken en diverse gootmodellen die niet zomaar in aluminium zijn uit te voeren.    
Omdat N.A.G. zoveel mogelijk aan de wensen van afnemers wil voldoen, heeft N.A.G. een aparte lood- en zinkafdeling met een moderne 
computergestuurde zinkafwikkelunit en een elektrisch gestuurde kraalmachine tot 4 m..  

Zowel specifieke werken als het maken van zinken dakgoten. Mocht u dus niet 
altijd onze aluminium dakgoot kunnen toepassen, dan kan N.A.G. alsnog voor u 
zinkwerk uitvoeren. N.A.G. probeert te allen tijde aan de wens van haar afne-
mers te voldoen. 
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Balkonhekken 

Balkonhekken 
 
Tevens vervaardigen en plaatsen wij ook al uw overige hekwerken zoals daktuinafscheidingen, galerijhekken, privacyschermen etc. 
Alles kan N.A.G. vervaardigen naar keuze van de klant. 
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Gevelbekleding 

Gevelbekleding 

Verschillende soorten gevelbekledingssystemen, o.a. hout, vezelcement, 
zink, staal, aluminium en kunststof gevelbekleding, kunnen wij leveren en 
monteren.  

Al onze gevelbekledingssystemen worden onzichtbaar bevestigd, zijn in 
meerdere kleuren leverbaar, duurzaam en onderhoudsvrij en aangebracht 
door professionele montagemedewerkers 
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Exclusief: aluminium Rabatdelen 
 
Aluminium Rabatdelen exclusief bij N.A.G. te 
verkrijgen. 
 
Voordelen: 
 Milieuvriendelijk. 
 100% recyclebaar. 
 Lengtes tot maximaal 6 m. zonder naad. 
 Grote overspanning als het gaat om achter-

constructie. 
 Dikte aluminium 1,5 tot 2 mm.. 
 Beter vandalismebestendig. 
 In ieder gewenste standaard RAL-kleur. 
 Keuze uit éénlaags 60 mµ poedercoating,  
 tweelaags 90 mµ poedercoating of 
 tweelaags 120 mµ poedercoating.  
 Geen onderhoud. 
 Eventueel verkrijgbaar met houtdesign. 
 Leverbaar in diverse profielhoogtes. 
 Zowel horizontaal als verticaal te monteren. 
 Ook leverbaar als potdekselprofiel. 
 

Gevelbekleding / Specials 
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Aluminium Potdeksel/Rabatdelen
exclusief bij N.A.G. te verkrijgen



Specials 

Specials 
 
Met onze hoge kwaliteitseisen zijn wij voor u de juiste partner. Uw (goot)
constructie is ons werk, waarbij de prijs en kwaliteit altijd in verhouding 
staan. Wij kunnen elke denkbare constructie van aluminium, zink, 
koper en E.P.D.M. voor u vervaardigen. 

Maar ook voor maatwerk zoals trapleuningen, lichtstraten,                  
gevelbekleding, windveren, boeidelen etc. kunt u bij ons terecht.  
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Accessoires 

Accessoires 
 
N.A.G. heeft een eigen spuitgieterij, spuitafdeling en researchafdeling.  

Hier worden onder andere onze produkten ontwikkeld, machines gebouwd 
en onderhouden. Maar nog belangrijker voor onze afnemers is dat N.A.G. 
oplossingen en verbeteringen aanreikt betreffende bouwkundige problemen, 
waarmee vrijwel iedereen in ons vak-gebied geconfronteerd wordt.  

Bijvoorbeeld de speciale klemnok voor montage van hemelwaterafvoer-  
buizen op windbreekgaas, de speciale montagestrippen voor montage op 
gevelbeplating, of onze unieke gepatenteeerde muurpennen voor montage 
op metselwerk.  

Aluminium hemelwaterafvoerbuizen of p.v.c. hemelwaterafvoerbuizen 
gespoten in iedere gewenste standaard RAL-kleur, maar ook exclusieve 
hemelwaterafvoerpijpbeugels van Nylon die zeer flexibel en slagvast zijn 
of de Polypropylene hemelwaterafvoeruitloop die zonder rubber- of     
kitafdichting lekvrij door middel van een gepatenteerd kliksysteem wordt 
aangebracht.  
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Dakcoatingssystemen 

Dakcoatingssystemen 
 
Het Hypertectum® gamma biedt de volgende voordelen: 
 Lange levensduur - ETA keuring / CE Keurmerk met een verwachte levensduur 

van meer dan 25 jaar. 
 Snel verwerkingsproces - bespaart op arbeidsuren. 

 Geen vlies nodig die erin verwerkt moet worden. 

 Uitstekende hechting op - bitumen, EPDM, beton, hout, metaal, glas, natuur-
steen en kunststoffen. 

 Eén component systeem. 

 Bestendig tegen temperaturen van –40° C tot 80° C met een piek van 200° C. 

 Geen naden. 
 Zeer hoge elasticiteit ( 400 tot 600% ). 

 Damp open. 
 Geen warmtebron nodig bij aanbrengen. 
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Vochtbehandelingen 

Vochtbehandelingen 
 
Aquagel® is een waterafstotende gel die in de muur geïnjecteerd wordt om o.a. opstijgend grondvocht te bestrijden. Het product ver-
spreidt zich na het injecteren via het vocht in de muur. Op deze manier vormt het een ononderbroken waterafstotende band die definitief 
afrekent met optrekkend vocht. Tevens zeer geschikt voor behandeling van doorslaande gevels. 
 
Eigenschappen Aquagel®: 
 Ongevaarlijk—geen ontvlambare of bijtende stoffen 

 Oplosmiddelvrij 

 Geen productieverlies 

 Gebruiksvriendelijke verpakking 

 Toepasbaar op alle materialen 

 Geen bevuiling of schade aan het milieu 

 Snel werkend 

 Eenvoudig aan te brengen 

 Doeltreffend 

 Weinig materiaal nodig 

 Economisch 
 Water gedragen 
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Vastgoedonderhoud 

Vastgoedonderhoud 
 
Vastgoed is een kostbaar bezit. En bezit houdt z’n waarde, of krijgt meerwaarde door er goed voor 
te zorgen. Het onderhoud van een gebouw of woning is vaak complex. En wilt u uw vastgoed goed 
onderhouden, dan heeft u meerdere specialisten nodig. Die specialisten moeten niet alleen goed 
zijn in hun vak, maar ook nog uitstekend kunnen samenwerken en elkaar aanvullen. 

En dat is nu precies wat N.A.G. doet. We hebben diverse specialismen in huis, van dakonderhoud 
tot bouwkundige renovaties. Onze specialisten werken soepel met elkaar samen en versterken el-
kaar. U als opdrachtgever krijgt één persoon als aanspreekpunt, die alles regelt en coördineert. Hij 
kent u, uw vastgoed en weet wat er speelt. 
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kaar. U als opdrachtgever krijgt één persoon als aanspreekpunt, die alles regelt en coördineert. Hij 
kent u, uw vastgoed en weet wat er speelt. 

Neem eens een kijkje op onze site www.nag.nl. Hier vindt u ons complete assortiment en informatie over al onze produkten. Wij hopen dan 
ook dat u, door de aktuele informatie op onze website, uw projekten beter kunt voorbereiden. Uiteraard staan de medewerkers van N.A.G. 
altijd voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden of één en ander, vrijblijvend, nader toe te lichten.  

Hoogwerkerservice 

Hoogwerkerservice 
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N.A.G. B.V. 

 

Kantoor:  

Loodsweg 19 

1525 RH Westknollendam 

Telefoon 075 - 68 77 034  

Fax 075 - 68 77 036 

 

Website www.nag.nl 

E-mail info@nag.nl 

 

K.v.K. nr.  34298011 

B.T.W.nr.  NL8192.07.639.B.01 

 

Enkele voordelen van onze aluminium getrokken dakgoten 

 Voorzien van een hoogwaardige, krasvaste polyamide coating, i.p.v. de conventionele polyester coating.  

 Door fabricage op lokatie geen transportschade.  

 Aanzienlijke besparing op arbeidskosten.  

 Concurrerende prijzen ten opzichte van andere systemen.  

 Enorm lange levensduur (35-40 jaar).  

 Naadloos (tot zeer lange lengtes in overleg).  

 Hoogwaardige kwaliteit aluminium gootbeugels om roest en elektrolytische werking te voorkomen.  

 Geen doorzakking tussen de gootbeugels door specifieke profilering van ons gootsysteem.  

 Aluminium is 100% recyclebaar.  

 Geen vervuiling van milieu door afvloeiing van zware metalen.  

 Geen aantasting door luchtvervuiling, zure regen, licht en micro-organismen.  

 Keuze uit diverse standaard kleuren en modellen.  

 Garantie van 20 jaar op materiaal- en arbeidsloon en 10 jaar op de verlijming / uitlopen.  

 Geen langdurige overlast bij renovatiewerkzaamheden.  

 Goed en volledig te monteren bij bijna alle weersomstandigheden.  

 N.A.G. beschikt over eigen, exclusieve Nylon muurpennen , montagestrippen en pijpbeugels .  

 Exclusieve gepatenteerde polypropylene hemelwaterafvoeruitlopen .  

 

Loodsweg  19,  1525  RH  Westknollendam

• Naadloze Aluminium Dakgoten
• Dubbelwandige Gezette Dakgoten
• Lood en Zinkwerk
• Aluminium Zetwerk tot 6 meter
• Balkonhekken
• Gevelbekleding
• Dakcoatingssystemen
• Vochtbehandelingen


