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PERSONALIA
Joost Grootings verlaat Gilde Software
Bijna zes jaar was Joost Grootings het gezicht van Gilde Software 
voor de dak- en gevelbranche. Na een prettig dienstverband heeft 
hij begin mei een nieuwe uitdaging gevonden als manager in de 
bioscopenwereld. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door 
Jasper Mondeel. 

Daklogica
Gerard Verheggen is onder de naam Daklogica een ad-
viesbureau gestart voor hellende daken met keramische 
en betondakpannen. Verheggen heeft twintig jaar gewerkt 
bij dakpannenproducent Monier (voorheen Lafarge). 

Kelders Dakmaterialen BV
Per 1 januari is Dennis van de Kemp benoemd tot ver-
koopleider Midden Nederland van Kelders Dakmaterialen 
BV. Hij heeft in de functie van verkoopleider al vele jaren 
ervaring opgedaan in het district Noordwest. 

Met ingang van 1 maart 2009 is 
Patrick Koelma in dienst als vestigingsleider 
voor Kelders Dakmaterialen BV, verkoopves-
tiging Nijmegen. Hij is hiervoor acht jaar inko-
per geweest bij NXP Semiconductors. 

Fielmich Dakmaterialen BV
Per 1 januari 2009 heeft Robbert van der Linden de stap 
van vestigingsleider naar bedrijfsleider bij Fielmich 
Dakmaterialen BV gemaakt. Hij heeft een ruime com-
merciële ervaring opgebouwd bij firma's gespeciali-
seerd in zowel hellende als platte daken.

CRH Roofing Materials BV
Sinds 1 februari is René van Lint gestart als in-
koopmanager binnen CRH Roofing Materials. Hij is 
voorheen 10 jaar werkzaam geweest bij DAF Trucks 
in Eindhoven waar hij verschillende strategische in-
koopfuncties heeft vervuld. Zijn doelstellingen zijn om 
de inkoopprocessen te optimaliseren en het inkoopre-
sultaat te verbeteren. 

Wecal Isolatie Techniek bv
Met ingang van 1 mei 2009 is Joost Kuijken in dienst ge-
treden als Commercieel Technisch Adviseur bij Wecal 
Isolatie Techniek bv in Wijk bij Duurstede. Kuijken heeft 
ruim acht jaar ervaring in de dakenbranche op zowel 
technisch als commercieel gebied, bij o.a. Zoontjens 
Beton en Fast Protect. 

EPDM Systems
Met ingang van 2 juni j.l. is Willem Houtzager is dienst 
getreden bij EPDM Systems BV te Lemelerveld. Als 
commercieel technisch adviseur is hij verantwoordelijk 
voor de verdere promotie van EcoStar EPDM leien in 
Nederland.

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Derbigum Nederland
Per 1 mei jl. heeft de 37-ja-
rige Edwin Melis het ver-
koopteam van Derbigum 
versterkt. Hij zal de regio 
Brabant/Zeeland voor zijn 
rekening nemen. Melis heeft 
zijn sporen reeds verdiend 
in de handel van bouw- en 
constructiematerialen. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nebiprofa introduceert 
IKO MS Detail
Nebiprofa introduceert een nieuw product voor het 
waterdicht maken van technische daken, complexe 
of moeilijk toegankelijke dakvlakken en belangrijke 
dakdetails als doorvoeren en dakgoten. IKO MS 
Detail is een gebruiksklaar één-component sys-
teem, dat toegepast kan worden op vrijwel elke 
ondergrond.

Het bedrijf wilde een product ontwikkelen dat 
gebruiksklaar is, bijzonder elastisch en oplosmid-
delvrij en dat bovendien eenvoudig op om het even 
welke ondergrond kon worden aangebracht. Het 
resultaat is deze nieuwe ééncomponentscoating op 
basis van MS Polymer die zorgt voor een definitieve 
waterdichting zonder overlapping. De beoogde 
extreme elasticiteit in combinatie met de hoge UV 
bestendigheid maken er een product van dat ge-
schikt is voor het waterdicht maken van dakdetails, 

ook op moeilijk bereik-
bare plaatsen, zoals 
dakramen, doorvoeren, 
koepels, schoorstenen 
en dakgoten.

IKO MS Detail bestaat 
uit hoogwaardige po-
lymeren die een zeer 

grote weerstand hebben tegen UV-straling. De 
smeerbare pasta wordt aangebracht met borstel, 
rol of spatel, zonder toevoeging van een inlage 
en in één enkele laag. Alleen in sommige kritieke 
zones dient een glasweefsel versterkingsvlies te 
worden aangebracht tussen twee lagen IKO MS 
Detail.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EPDM Systems 
introduceert EcoStar lei
Met ingang van mei 2009 is EPDM Systems uit 
Lemelerveld exclusief distributeur van EcoStar 
leien. Gezien de samenstelling van deze daktegel, 
welke bestaat uit 80% EPDM rubber en 20% gere-
cycled TPO, past dit product bij EPDM Systems - 
naast  de EPDM daksystemen van Prelasti, Topskin 
en Evalastic.

EcoStar leien, toepasbaar 
op hellende daken en ge-
vels, hebben enorme voor-
delen ten opzichte van 
natuurstenen leien, maar 
ook ten opzichte van bitu-
mineuze dakshingles. Het 
materiaal is lichtgewicht, 
onbreekbaar, kleurecht en qua uiterlijk niet te on-
derscheiden van een natuurstenen lei. Tevens kan 
er met  lichtere dakconstructies gewerkt worden, 
is het product volledig recyclebaar, vorstbestendig  
en zeer bestand tegen UV-straling. De applicatie is 
te vergelijken met een bitumineuze dakshingle. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

All Air Systems 
introduceert Big Foot
Het Big Foot-gamma van All Air Systems is uit-
gebreid. De meest recente nieuwkomer in deze 
modulaire systemen is de "Mega Foot". Dit is een 

Nu ook op internet. Bezoek www.dakweb.nl/Roofs/Dakspecialisten.html

Dakspecialisten op Internet
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600x600mm versie van de reeds be-
staande 305x305mm en 450x450mm 
types. De bedoeling van deze "reus" 
in het gamma is van door middel 
van speciale profielen een adequa-
te ondersteuning te voorzien voor 
grote stalen balken of zeer grote 
ondersteuningsbalken van bijvoor-
beeld ijswater-toepassingen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bauder organiseert relatiedag
Op 12 juni organiseerde Bauder bv voor haar relaties een schiet-

festijn in het Masbos bij Breda. 
Voordat de aanwezigen hun 
schietkunsten met de handboog, 
kruisboog, luchtbuks of luchtpijp 
konden laten zien, verzorgden 
Peter Paul Janssen en Wilco van 
Dreumel een presentatie waarbij 
verschillende aspecten van het 
FM Approval werden uiteengezet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mawipex presenteert 
Greenbond
Op 14 mei 2009 introduceerde Mawipex bv op het kantoor van 
Bureau Dakadvies (BDA) te Gorinchem de Greenbond. Deze lijm 
is ontwikkeld om dakbedekking te verkleven aan de ondergrond. 
Greenbond kan gebruikt worden voor grote vlakken en voor details, 
maar is ook voor andere doeleinden te gebruiken.

De lijm bevat geen oplosmid-
delen of toxische stoffen en 
is bruikbaar op licht voch-
tige ondergronden. Door de 
eenvoudige en snelle ver-
werking door verspuiten 
van het materiaal, is het ook 
goed doseerbaar. De lijm is 
eenlaags aan te brengen en 
daardoor arbeidsbesparend 
/ productiviteit verhogend en geschikt voor toepassing op vrijwel 
alle dakbedekkingmaterialen en gangbare ondergronden. Dit maakt 
het materiaal geschikt in NEN 6050 oplossingen/systemen.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■


