
Gekleurde stalen dakplaten

Koepels met een
gouden gloed

Concept verkopen
Het assortiment van het bedrijf bestaat enkel uit
exclusieve materialen met een specifieke uitstraling.
Men levert vanzelfsprekend wel standaardproducten,
maar dan als bijproduct: het is een extra service. ‘Wij
merken, dat architecten steeds meer op zoek zijn naar
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De nieuwbouw van verzorgingstehuis
Lindstede in Wolvega krijgt een opvallende
uitstraling. In twee fasen wordt het monu-
mentale gebouw voorzien van twee goud-
kleurige koepelconstructies met bijbehoren-
de doorgangshallen. Het gaat hier om ver-
zinkt stalen dakplaten die middels een
coating zijn voorzien van een kleureffect.
De zogenaamde Verho Classic dakplaten
bieden de architect nieuwe mogelijkheden
voor het hellende dak.

Het project wordt in vier fasen afgerond. Op het mo-
ment is men bezig met de bouw van een van de twee
koepels, met nieuw te bouwen toegangshallen. De
tweede koepel zal eind 2005 worden opgeleverd.
Beide koepels krijgen een goudkleurige dakplaat. De
toegangshallen worden met een donkergrijze plaat
uitgevoerd. 

De dakplaten worden op de Nederlandse markt ver-
kocht door SDS Ommen Systemen en Projecten B.V.
Het bedrijf richt zich op de import van dak- en gevel-
materialen met een toegevoegde esthetische waarde.
Een gesprek met bedrijfsmanager Harro Plaggen-
mersch.
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creatieve oplossingen en esthetisch verantwoorde
constructies met een concurrerende prijsstelling. De
vraag naar dit soort materialen stijgt,’ aldus
Plaggenmersch.

SDS Ommen stelt zich ten doel een concept te verko-
pen: dus niet alleen de materialen, maar het geheel
aan denkwerk en planning daar omheen wordt op
projectbasis door het bedrijf in kaart gebracht. Als
gevolg van de jarenlange ervaring, die het bedrijf
heeft opgebouwd, beschikt men over exclusieve ken-
nis, waarmee het bedrijf ontwerpers en verwerkers
met raad en advies bijstaat. ‘Desgewenst kunnen wij
het product ook aanbrengen,’ aldus Plaggenmersch.
‘Het bedrijf zit met verschillende dakdekkers die het
product kunnen aanbrengen in een holding.’

Stalen dakplaat
De Classic dakplaat wordt vervaardigd uit verzinkt,
gecoat staal. Het is een duurzaam product: de stalen
kern van de dakplaat wordt voorzien van een zinken
beschermlaag, die het bestand maakt tegen weersin-
vloeden. Daar overheen wordt een primer aange-
bracht, waarna de gekleurde coatlaag de afwerking
vormt. De dakplaat kan aldus voorzien worden van
vrijwel elke gewenste kleur. ‘Dikwijls vraagt de
opdrachtgever of architect om een donkergrijze kleur,
waardoor het dak een zinken uitstraling krijgt. Dat is
natuurlijk mooi, men krijgt dezelfde uitstraling tegen
een lagere prijs, maar in veel gevallen vind ik het toch
jammer dat een dergelijke keuze wordt gemaakt;
omdat men de mogelijkheden van het daksysteem
niet optimaal benut. De gevarieerde kleuren waar
deze dakplaat in wordt geleverd, glanzend en mat,
maakt een veel ruimere keuze mogelijk.’ 

De dakplaat is desgewenst ook leverbaar in zink,
koper, aluminium of RVS. Maar het voordeel van de
stalen kern vindt Plaggenmersch dat het goedkoper
is, en dat de uitzettingscoëfficiënt van staal lager is.
‘Het is een beheersbaar materiaal. Staal loogt boven-
dien niet uit.’

Het product wordt voorgevormd aangeleverd op de
bouwplaats. Op de bouwplaats worden de dakplaten,
in elke denkbare grootte, op maat geleverd, met een
bouwplan die de volgorde van leggen aangeeft. Er
wordt op de onderconstructie een dampopen en
waterkerende folie gespannen, waarover men verti-
caal tengels legt om de ventilatie tussen het dak en
de folie te waarborgen. Daar overheen worden de
dakplaten horizontaal aangebracht: ze worden in de
panlat geschroefd. Tenslotte worden ze middels een
felssysteem aan elkaar bevestigd. De platen zijn op
de fabriek al voorzien van een felsrand, zodat ze op de
bouwplaats alleen nog in elkaar geklikt hoeven te
worden. 

Combinatie gevelsystemen
‘De Classic is goed te combineren met diverse gevel-
systemen die wij in ons assortiment hebben,’ vervolgt
Plaggenmersch. ‘De opdrachtgever kan tot een breed-
te van drie meter de maat van de Liberta wandcas-
settes bepalen; dit is een stalen cassettesysteem met
mogelijkheden voor zowel zichtbare als onzichtbare
bevestiging. Het lamellenprofiel bestaat met name uit
horizontaal georiënteerde profielen. Hierbij wordt een
combinatie gemaakt met rechte en ronde profilerin-
gen. In Hoogeveen wordt ten behoeve van de renova-
tie van het kantoorgebouw van Gils Bouwservice bij-
voorbeeld de combinatie gemaakt van ons daksys-
teem met het cassettesysteem. Dit verleent het ge-
bouw een strakke moderne uitstraling. Het project
zal begin 2004 worden opgeleverd.’
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