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Energiebesparing door 
toepassing zonne-energie

ZONNE-ENERGIE

Op het dak van Matex Deuren in De Meern wekken 346 zonnepanelen sinds 

mei 2016 duurzame energie op. Directeur André aan de Stegge is enthousiast: 

“Het is een rendabele investering. De energiebesparing is gigantisch: bijna 

10.000 euro per jaar. Wat we over hebben, leveren we 

weer terug aan de energieleverancier. Op basis van 

een energiescan en energieadvies van de gemeen

te hebben we verder alle energiebesparende maat

regelen in ons bedrijfspand doorgevoerd.”

Haal de zuiverende werking 
van de natuur naar uw dak.

Als het om milieuvriendelijk bouwen gaat kan een 
dak vandaag de dag een belangrijke rol spelen. Dit 
kan simpelweg door hitte te reflecteren en zo in 
de zomer extra verkoeling te geven, maar ook zeer 
inventief door dakbedekking toe te passen met een 
afstrooilaag die een neutraliserende werking heeft 
op schadelijke stoffen in de lucht.
 
Aabo Trading presenteert een aantal uitstekende 
oplossingen waarmee u deze wonderbaarlijke 
werking van de natuur naar het dak haalt...

Deze dakbedekking heeft een speciale 
voorbehandelde TiO2 titaniumwit gecoate 
leislag met een luchtzuiverende werking. 
Onder inwerking van UV-straling zorgt 
de witte coating namelijk voor een 
neutralisatie en reductie van stoffen die 
bijdragen aan het smog- en broeikaseffect 
zoals NOx en SOx. 
 
De voorbehandelde leislag bovenlaag heeft 
een helder titaniumwitte kleur met een 
hoge stralingreflecterende werking. Deze 
zorgt voor een gereduceerde hittedoorslag 
en daarmee tot ca. 50% minder opper-
vlaktewarmte op het dak. Bovendien vult 
dit in het warme zomerseizoen de werking 
van de dakisolatie aan en leidt zo tot veel 
minder airco-kosten en dus ook indirect tot 
een beperking van CO2-uitstoot.

Aabotop Coolroof & Clean Air White
Hittereflecterende en luchtfilterende TiO2 coating

Olivijn bindt en neutraliseert het schadelijke 
CO2 uit de ons omringende atmosfeer. Het 
zuivert daardoor de lucht van schadelijke 
stoffen. Wij voeren in ons assortiment 
een tweetal dakbanen voorzien van deze 
bijzonder verantwoorde afwerking, elk met 
haar eigen Olivijn gradatie.

AaboTop-GROF Olivijn GRANULAAT 
Een royale toplaag met een grof Olivijn 
afstrooiing die qua eindresultaat doet 
denken aan natuurlijke grijs/groene leislag.

AaboBond-Olivijn-SAND
Al onze fijn bezande dakrollen zijn al sinds 
lange tijd standaard aan de bovenzijde 
voorzien van Olivijn vermalen tot 
zandgradatie.

AaboTop Olivijn & AaboBond Olivijn
Unieke direct CO2 reducerende Olivijn bovenlaag

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Matex is een familiebedrijf dat al meer dan vijftig jaar 
 be drijfsdeuren produceert, levert, monteert en onderhoudt. “ 
De deurenmarkt is ook aan het verduurzamen,” legt  
Aan de Stegge uit. “We leveren steeds meer snelroldeuren 
die in grote hallen gebruikt worden voor afscheiding van 
ruimtes en voor het beperken van warmteverlies. Ook zijn 
onze  deuren veel beter geïsoleerd dan vroeger en wordt er 
meer met timers gewerkt: zo voorkom je dat deuren te lang 
 onnodig open staan.” 

ENERGIESCAN
“De gemeente Utrecht heeft ons op het groene pad gezet”, 
vertelt Aan de Stegge. “Tijdens een bijeenkomst van de 
Bedrijvenkring Oudenrijn gaf een energieadviseur van de 
gemeente een presentatie over energiebesparende maatre
gelen en Green Deal. Wij als ondernemers werden uitgeno
digd een energiescan te laten doen voor 200 euro. Als we 
met de adviezen aan de slag zouden gaan, dan ontvingen 
we dit bedrag weer terug. Dit leek mij een goed idee. De 
timing was ook gunstig, want we wilden ook net ons 15 jaar 
oude bedrijfspand een grote onderhoudsbeurt geven. Zo 
was bijvoorbeeld ons dak aan vervanging toe.”

Energiepartners voerde namens de gemeente de energie
scan uit. Aan de Stegge: “Complimenten: we kregen een 
mooi overzicht van ons energieverbruik, inclusief de grote 
verslinders. In het bijgeleverde energieadvies stonden  
alle grote en kleine energiebesparende maatregelen die we 
konden nemen met een overzicht van kosten en opbreng
sten.” Het bedrijf is voortvarend aan de slag gegaan en heeft 

alle voorgestelde maatre
gelen genomen. “Samen 
met het opknappen van 
ons pand een forse investe
ring. Maar als familiebedrijf 
hoeven we geen uitgebreide investeringsplannen te overleg
gen aan allerlei stakeholders, want het zijn onze eigen mid
delen. Mijn twee broers en ik vonden energiebesparing en 
zonnepanelen een goed idee: we willen groen zijn.”

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE
De grootste investering en besparing leveren de 346 zon
nepanelen (90 kW in totaal) op. “De aanschaf bedroeg ruim 
90.000 euro,” vertelt Aan de Stegge. “Energiepartners heeft 
voor ons een subsidie Duurzame Energie (SDE) aange
vraagd. Jaarlijks ontvangen we nu circa 10.000 euro subsidie. 
De hulp van het adviesbureau hierin was wel belangrijk. Het 
is mijn vak niet en ik heb het als ondernemer druk genoeg.”

Via een tool op de computer kan Aan de Stegge elk mo
ment zien wat de zonnepanelen opwekken. Wat niet wordt 
gebruikt in de weekenden, wordt weer teruggeleverd aan 
de energieleverancier. “We hebben inmiddels het Milieucer
tificaat ISO 14001 gehaald,” besluit hij. “Dat gaat verder dan 
energiebesparing en neemt bijvoorbeeld ook de afvalschei
ding mee. Je ziet duurzaamheid standaard worden in de 
markt en dat is een goede zaak voor het milieu. Mijn bood
schap: groen is goed en je kunt ook nog fors besparen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl


