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Energiebesparing en brandwering
belangrijke thema’s op Dach und
Wand 2003

Het eindoordeel van de meeste exposanten op Dach und Wand 2003 was
overwegend positief. De internationale vakbeurs voor dak, gevel en afdichtings-
technieken werd van 28 tot 31 mei 2003 gehouden in Hamburg. Het aantal
bezoekers ligt lager dan vorig jaar, toen de Dach und Wand in de Frankfurter
Messe werd georganiseerd. Toch is de heer Manfred Schröder, voorzitter van
de ZVDH (Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandewerks), dat Dach
und Wand organiseerde, desgevraagd niet ontevreden over het verloop van de
beurs: ‘Zoals elk jaar geeft de beurs een belangrijke impuls aan de daken-
branche.’ Volgens 81,4% van de ondervraagde bezoekers heeft de vakbeurs
directe invloed op het verstrekken van opdrachten. Bijna 50% van de professio-
nele bezoekers heeft al tijdens de beurs een order geplaatst, of te kennen gege-
ven dat te zullen doen. 

De methoden voor kostenbesparend kwaliteitsbewust bouwen en energiebespa-
ring waren belangrijke thema’s. Veel aandacht ging dan ook uit naar dakbe-
groeiingen. Diverse leveranciers van systemen van het groene dak (ZinCo,
Optigrün) waren op de beurs vertegenwoordigd. Dit jaar wordt bovendien in
Duitsland de nieuwe norm DIN 18234 ‘Bouwkundige brandwering van daken
met groot oppervlak – brandbelasting van onderen’ van kracht, die op deze
beurs de schaduw al vooruit wierp. Diverse bedrijven speelden daar met inno-
vaties op het gebied van brandwerendheid op in. Ook esthetische vernieuwin-
gen (Koramic presenteerde bijvoorbeeld de vlakke dakpan N 91 met een wijn-
rode kleur) kwamen ruimschoots aan bod. Wereldwijd is Dach und Wand de
grootste beurs voor dak, gevel en afdichtingstechnieken. Dach und Wand 2004
zal van 19 tot 22 mei 2004 in München plaatsvinden.

Poppers Senco
neemt Bolle
Technofast over

Per 1 mei 2003 maakt Bolle
Technofast te Almere deel uit van
Poppers Senco Nederland B.V. Een
integratie die bewijst dat het nieuwe
geheel meer is dan de som der
delen, doordat de leveringsprogram-
ma’s van Poppers Senco en Bolle
Technofast perfect op elkaar aanslui-
ten. De Bolle Technofast activiteiten,
alle medewerkers, alsmede het assor-
timent (als zelfstandige productgroep)
worden geïntegreerd in de bestaande
organisatie van Poppers Senco.
Naast de vertrouwde producten van
Poppers Senco kunnen wij onze klan-
ten nu dus ook compleet van dienst
zijn op het gebied van bevestigings-
techniek en plafondophangsystemen.
Het nieuwe geheel treedt als één
bedrijf onder de naam Poppers
Senco Nederland B.V. naar buiten.

Het overnemen van Bolle Technofast
versterkt de leidende positie van
Poppers Senco en biedt maximale
garanties voor continuïteit en veelzij-
dige dienstverlening, inclusief de
zekerheid van een optimale logistieke
ondersteuning wat voor onze klanten
een goede service en snelle levering
inhoudt.

Eveneens per 1 mei jl. heeft Poppers
Holding B.V. alle aandelen verwor-
ven in Bolle Technofast Belgium N.V.
gevestigd te Houthalen, België. Deze
onderneming zal in ongewijzigde
vorm, maar wel met een uitgebreider
assortiment, onder dezelfde naam
worden gecontinueerd.

Nieuwe technisch adviseur
Hertalan EPDM

Sinds 1 mei is de heer Jacco Theunissen werkzaam
bij Hertalan EPDM rubberfolie voor dak- en gevel-
systemen, onderdeel van Hertalan Nederland in
Kampen.

Gratis helpdesk voor platte daken
Onderzoeksinstituut TNO Bouw heeft een gratis ‘Helpdesk
Platte Daken’ geopend. Eigenaren van gebouwen, ingenieurs,
adviseurs en bouwers kunnen hier per e-mail of per fax vragen
stellen over de risico’s van platte daken en de oplossingen hier-
voor. De afgelopen jaren zijn enkele platte daken ingestort
nadat regenwater niet of te langzaam werd afgevoerd. Een
onderzoek van VROM-inspectie had onder meer tot gevolg dat
een groot aantal daken in Nederland als risicovol is aange-
merkt (zie Roofs 4-2003). Vragen aan de helpdesk kunnen wor-
den gesteld via het e-mailadres:
helpdesk.platte.daken@bouw.tno.nl of via faxnummer 015-
2763016. Ingewikkelde vragen verwijst TNO Bouw door naar
adviseurs met relevante kennis.
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