Leisteen
Eén van de mooiste en
meest duurzame geschenken
van onze natuur

‘’Luisteren en ingaan op de vraag van de klant’’

LEI IMPORT
Met meer dan 25 jaar ervaring in natuurleien zijn wij specialist op het gebied van leisteen.
Ons motto: advies en begeleiding van A tot Z. Met de wensen van de opdrachtgevers als
uitgangspunt, ontfermt het team zich graag over alle soorten natuurleien voor dak en gevel.
Elke opdrachtgever en elk project verdienen aandacht.
Wij kijken samen met u naar de optimale keuze. Onze werkwijze daarin is open en
transparant. De adviseursrol is ons op het lijf geschreven. Ons hoofddoel is een optimaal
eindresultaat.
Dit doen wij samen met de leisteengroeves en de verwerkers die werken vanuit pure passie
met vakmanschap.

VOORDELEN VAN LEISTEEN
Leisteen is een prachtig geschenk van de natuur. Een perfect bouwmateriaal
met goede eigenschappen:
• Minimale levensduur van 80 jaar
• Duurzaam
• Circulair
• Onderhoudsvrij
• Kleurvast
• Onbrandbaar
• Bestand tegen alle weersinvloeden

Leisteen = puur natuur voor nu en voor de volgende generaties!

- KWALITEIT Onze producten
voldoen glansrijk aan
de (inter)nationale
kwaliteitsnormen.

- ECOLOGIE Leisteen heeft een
aanzienlijk lagere CO2
uitstoot dan alternatieve
bouwproducten.

- ERVARING Lei Import heeft ruim
25 jaar ervaring op het
gebied van natuurleien
voor uw dak en gevel.

- VERTROUWEN Lei Import werkt
transparant, zo weet u
precies uit welke groeve
onze natuurleien komen.

WINNING
Het leigesteente wordt gehaald uit open groeves en mijnen (ondergronds). Vervolgens
worden de grote blokken naar de centrale productiehal gebracht, waarna de leistenen in
blokken worden gezaagd en met de hand en hamer worden gespleten.
Tot slot controleert het kwaliteitsteam de kwaliteit van de leien en verpakt deze in kratten.

ADVIES VAN A TOT Z
Indien u voor natuurleisteen kiest, adviseren wij u graag van A tot Z. Stap voor stap helpen
wij u om te zorgen dat uw wens werkelijkheid wordt. Zo adviseren wij u over de juiste
leisoort, mogelijke dekkingswijze en geschikte leidekkers.

PARTNERS
Het leidekken is een ambacht wat al
eeuwenlang wordt uitgevoerd door de
leidekker, een echte ambachtsman, die vol
passie de mooiste daken en gevels dekt
met oog voor detail.
Lei Import werkt al ruim 25 jaar samen
met gerenommeerde leidekkers.
Wij helpen u bij de juiste match.

DAKLEIEN
De selectie van de voor uw dakbedekking geschikte natuurleien begint al bij de groeves.
In intensieve samenwerking met ons wordt de leisteen kritisch geselecteerd op dikte,
maatvastheid en kwaliteit. Dakleien worden in verschillende dekkingswijzen toegepast.
Wij adviseren u welke dekkingswijze het beste bij uw project past. Voor zowel nieuwbouw
als restauratie en renovatie van monumentale panden zoals kerken, kloosters en kastelen,
kunnen wij aan alle wensen voldoen.

GEVELLEIEN
Leisteen is erg populair als gevelbekleding in de nieuwbouwsector. Zowel gevels als daken
met natuurleien kunnen doorlopen zonder onderbreking. Onze natuurleien zijn uitermate
geschikt als gevelbekleding, waarbij meerdere dekkingswijzen mogelijk zijn. Tegenwoordig
maakt men gevels met natuurleien in verschillende kleuren. Hierdoor creëert u naast een
duurzame gevel ook een levendige uitstraling.

LEISTENEN METSELBLOKKEN
Dankzij de robuuste materialen uit de groeves waarmee wij samenwerken, kunnen wij u
leistenen metselblokken aanbieden.
Het materiaal is verkrijgbaar in vele prachtige kleuren. Door de natuurlijk voorkomende
aders en kleurnuances is het effect van het materiaal zo mogelijk nog mooier.

FLAGSTONES
Back to nature, waar rust, sfeer en elegantie de ruimte krijgen dankzij het gebruik van
duurzaam leisteen. Flagstones brengen een stukje pure natuur (terug) in uw omgeving.
Deze natuurlijk gekloofde natuurstenen in de vorm van een plaat of tegel, kenmerken zich
door verschillen in vorm, dikte, structuur en grootte.

TOEBEHOREN
FOLIEOPLOSSING VOOR DAK EN GEVEL
Het plaatsen van folie is een belangrijk onderdeel bij isoleren. Dak- en gevelfolie wordt aan
de buitenzijde van een gebouw aangebracht en beschermt de constructie tegen vocht.
Damp-open folie heeft een waterkerende en luchtdoorlatende functie en is ontwikkeld om
luchtdicht te bouwen.
• Dak en wand
• Waterkerend (W1)
• Damp-open
• KOMO
• Plus uitvoering met dubbele kleefrand

LEI IMPORT VENT VX PLUS FOLIE
De VX Plus Folie is een kwalitatief zware vierlaagse dak- en wandfolie, voorzien van een
fijnmazige wapening, een High Breathable Film (HBF) en dubbele kleefrand. De folie
beschikt over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa
160 gram per m².

MORGOVENT 220 PLUS
De MorgoVent 220 Plus is een kwalitatief zeer zware vierlaagse folie, voorzien van een
fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF) en dubbele kleefrand. De folie
beschikt over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa
220 gram per m².

MORGOFASSADE STANDAARD PLUS
MorgoFassade Standaard Plus is een UV gestabiliseerde folie voor toepassing achter
gedeeltelijk open daken/gevels. De folie weegt circa 210 gram per m², is waterkerend,
damp-open en heeft brandklasse B-s1,d0 en is daarmee geschikt voor onze indakzonnepanelen.

MORGOTOP STANDAARD FR
De MorgoTop Standaard FR is een UV gestabiliseerde folie voor toepassing op flauw
hellende daken vanaf 15 graden en is opgebouwd uit een polyester vlies voorzien van een
speciale hoogwaardige coating. De folie weegt circa 195 gram per m², is waterkerend,
damp-open heeft brandklasse B-s1d0.

LEIHAMER EN
KAPIJZER

LEIHAKEN B316 RVS

LEINAGELS KOPER
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Lei Import heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en is altijd op zoek naar innovatieve
producten waardoor Lei Import zeer specifieke producten in haar assortiment opgenomen
zoals het Cast PMR dakraam en in dezelfde gedachte het indak zonne-energiesysteem.
Duurzaam, innovatief en hoogwaardig in zowel esthetiek als kwaliteit.

INDAK ZONNE-ENERGIE

CAST PMR DAKRAMEN

INDAK ZONNE-ENERGIE
Tegenwoordig zijn zonnepanelen een veel geziene oplossing om de duurzaamheid van een
woning te verbeteren en zo de waarde van uw woning te verhogen. Het Clearline Fusion
indak zonnepanelensysteem is kwalitatief van hoogstaand niveau, op esthetisch gebied een
ware toevoeging voor ieder dakoppervlak en prijstechnisch gezien vergelijkbaar met opdak
systemen van A+ kwaliteit.

Het ClearlineFusion indaksysteem is onderscheidend ten opzichte van andere indak
systemen, omdat de zonnepanelen als zodanig het systeem voor dakintegratie vormen.
Vanwege het ontbreken van allerlei obstructies aan de onderzijde van ClearlineFusion is
de ventilatie optimaal, waardoor het rendement vergelijkbaar is met dat van traditionele
opdakzonnepanelen. ClearlineFusion is als enige zonnepaneel ter wereld BBA-gecerticeerd
als zelfstandige dakbedekking.

CAST PMR DAKRAMEN
De Cast PMR dakramen vormen met hun ultra platte proel dé ideale oplossing bij het
inbouwen van een dakopening met behoud van het originele karakter van het pand.
Van nieuwbouw tot restauratie en van renovatie tot creatie, deze unieke, isolerende,
slanke stalen dakramen sluiten volledig aan bij elk karaktervolle dakbedekking. Of het nu
natuurleien, dakpannen, rieten of zinken daken betreft, uw dak behoudt zijn schoonheid
door de juiste aandacht en het juiste vakmanschap.

DAGLICHT
U wordt blij van daglicht. Iedere psycholoog kan u dat vertellen. Meer daglicht heeft ook
een positieve invloed op je gezondheid en productiviteit. Goede, natuurlijke lichtinval in een
gebouw verbetert het leefklimaat en laat een ruimte aangenamer en groter aanvoelen en dat
verhoogt de waarde van uw pand. Cast PMR dakramen zorgen voor een optimale lichtinval
en kunnen uw woonruimte enorm levendiger maken.

Aandacht tot in detail
De kwaliteit die u gewend bent
Op maat voor u gemaakt

Laat u inspireren in onze ruime showroom of kijk op www.lei-import.nl
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