
KIWA
Kiwa BDA Advies, Kiwa BDA Testing en BDA Opleidingen: 
alweer minstens 40 jaar is deze drie-eenheid een begrip 
binnen de dak- en gevelbranche. De afgelopen jaren is sterk 
geïnvesteerd binnen Kiwa en Kiwa BDA in het ontwikkelen 
van nieuwe producten met het thema energietransitie.  
Van BDA duurzaamheidsrapportage, investeringen in de wet 
kwaliteitsborging en de vakrichtlijn en ook op het gebied 
van nieuwe testopstellingen en nieuwe opleidingen voor 
de PV Solar markt. Dat laten wij op 3 november graag aan 
onze relaties zien. Opdrachtgevers met specifieke project-
gerichte vragen, producenten die hun product willen testen 
of de dakdekker of andere partij uit de bouwketen die te 
maken heeft met het onderhoud van dak en gevel is welkom 
op onze stand. Een breed kennisteam van Kiwa BDA Advies 
staat klaar om u te woord te staan en u gericht te bedienen 
van een juiste advies. Kiwa BDA advies en Kiwa BDA Testing 
met BDA Opleidingen staan voor u klaar! 

STAND 170 
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VALBEVEILIGING VAN ABS VEILIGHEID 
Op de stand van het familiebedrijf uit Kevelaer presenteert 
ABS Safety haar assortiment valbeveiligingen. De producten, 
die bijna volledig in Duitsland worden gemaakt, beveiligen 
mensen bij het werken op hoogte. Dakdekkers & Co zijn zo 
beschermd tegen een levensbedreigende val. Bevestigings-
punten, kabelsystemen en railsystemen, klimtechniek en 
PBM’s maken uiteraard deel uit van het assortiment, evenals 
het digitale hulpmiddel ‘Lock Book’. Met de Draw-applicatie 
kunt u bijvoorbeeld verankeringsvoorzieningen of reddings-
lijnsystemen als een professional intuïtief en zonder inge - 
wikkelde technologie plannen en automatisch gevaren-
gebieden weergeven. Het is zo makkelijk. 
Jan-Willem Larmit van ABS Safety buitendienst Nederland & 
België is aanwezig als contactpersoon voor beursbezoekers. 
Hij concentreert zich op de producten ABS-Lock X-T-One en 
ABS-Lock III-BE Pro. 
Beide bevestigingspun-
ten vallen op omdat  
er maar één gat nodig 
is voor de montage.  
Dit bespaart tijd  
en dus geld.

STAND 110

BAUDER, ZEKER VOOR DAKEN 
De markt is volop in beweging. Door de economische  
ontwikkelingen in combinatie met de klimaatverandering 
wordt het duidelijk dat we ons gebouwenbestand versneld 
moeten gaan verduurzamen. Samen met onze klanten  
uit de dakenmarkt zien we kansen voor een snelle en  
gezonde groei.
De individuele behoeften van de markten in een vroeg  
stadium herkennen en op maat gemaakte innovatieve  
oplossingen ontwikkelen - dat is de kracht van Bauder.  
De Bauder daksystemen voor het waterdicht maken en 
houden van gebouwen met onze hoogwaardige thermische 
isolatiesystemen (BauderECO) leveren een belang rijke  
bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem.  
De Bauder groendaken zijn milieuvriendelijk en dragen bij 
aan een gezonde woonomgeving. De fotovoltaïsche syste-
men kunnen worden gebruikt om extra duurzame energie 
op daken te genereren.
Door middel van een duurzame ondernemingscultuur  
brengt Bauder de economische, ecologische en sociale  
belangen in harmonie  
waardoor een succesvolle  
en duurzame toekomst  
voor ons ligt.  
www.bauder.nl.

STAND 156

FIRESTONE
Enkele uitdagingen waarmee de bouwsector vandaag wordt 
geconfronteerd, zijn het tekort aan geschoolde arbeids-
krachten, de toegenomen vraag naar productiviteit, duurzame 
oplossingen en flexibiliteit in toepassingen. Hetzelfde geldt 
ook voor de waterdichtingsindustrie. Om deze uitdagingen 
het hoofd te kunnen bieden, ontwikkelde Firestone  
RubberGard™ EPDM SA. 
Firestone RubberGard™ EPDM SA is de volgende generatie 
zelfklevende EPDM met in de fabriek aangebrachte Secure  
Bond-lijm over het hele membraan, van rand tot rand. 
Gezien u niet meer hoeft te lijmen en te wachten, installeert 
het veel sneller dan een standaard EPDM-membraan.  
Dit resulteert in meer afgedicht dakoppervlak per dag en 
dus ook meer daken per seizoen.
RubberGard™ EPDM SA bestaat uit hetzelfde membraan 
waarvan is bewezen dat het al meer dan 40 jaar meegaat,  
en dit gecombineerd met de unieke Secure Bond-technologie 
die zorgt voor een uniforme 
en sterke hechting.  
Dit maakt RubberGard™ 
EPDM SA nog eenvoudiger 
te installeren, nog betrouw-
baarder en nog prettiger 
om mee te werken.

STAND 151

22



DAKEN&ZAKEN

SLIMME BEDRIJFSSOFTWARE VOOR HET MKB
Gilde Software is uw betrokken en betrouwbare partner in bedrijfsautomatisering. Wat kan onze slimme bedrijfssoftware  
voor uw mkb-organisatie betekenen? Wat dacht u van: meer grip op uw bedrijfsprocessen; een hoger rendement;  
meer inzicht en overzicht; meer werkgemak; een kleinere foutkans… met onze ERP-oplossingen kan het allemaal.
Wij helpen vaklieden, bouwvakkers en buitendienstmedewerkers het beste te zijn in hun vakgebied. Dit doen we met soft-
ware die speciaal ontwikkeld is voor hun branche. We bundelen de meest beproefde softwareoplossingen uit een breed  
scala aan industrieën om zo een krachtig kennisplatform te creëren. En iedereen kan profiteren van deze kennisoverdracht:  
Onze ontwikkelaars en daarmee dus ook de kwaliteit van ons product, én onze klanten; bouwbedrijven, trade-professionals  

en dienstverlenende bedrijven, van één á twee gebruikers tot en met alle denkbare 
teamgroottes. Wij helpen u uw werk makkelijker te maken, zodat u zicht kunt richten op 
kwaliteit en rendement. Samen willen we grenzen verleggen en blijven groeien.  
www.gildesoftware.nl

STAND 121

COMPACT ROOF SYSTEMS VAN KINGSPAN INSULATION
Daken waar hoge eisen aan gesteld worden, vragen om betrouwbare en hoog isolerende systemen.  
Systemen die langdurig en probleemloos meegaan, zolang het gebouw bestaat. Daarom introduceren  
wij onze nieuwste Compact Roof Systems: de TR29 en de TT49. Deze compacte daksystemen 
zijn uitermate geschikt voor platte daken met veeleisende en bijzondere toepassingen, zoals 
extensieve én intensieve groene daken, retentiedaken, daken met hoge drukbelastingen of 
platte daken die gevoelig zijn voor wind- en waterschade.
Bouwt u met een toekomstbestendige visie en wilt u het beste halen uit uw platdak-
constructie? Ontdek dan onze ThermaTM TR29 Platdak Plaat op DAKEN & ZAKEN. 

STAND 124

DÉ DAGLICHTPROFESSIONAL
Heeft u vragen over daglicht in de breedste zin van het woord? Dan bent u bij daglicht-
professional Techcomlight aan het juiste adres! Of het nu gaat over het vervangen van 
een oud daglichtproduct, het plaatsen van een nieuw daglichtsysteem of het berekenen 
van de daglichtopbrengst via een lichtplan: Techcomlight heeft alle kennis in huis en is 
hét aanspreekpunt voor particulieren, commerciële opdrachtgevers, aannemers en voor-
schrijvers. We geven daglichtadvies op afstand én op locatie en maken daglichtplannen. 
Daarnaast richten wij ons op het importeren, fabriceren, assembleren, ontwikkelen, dis-
tribueren en installeren van daglichtproducten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. 

Het installeren van deze daglichtproducten behoort ook tot onze diensten. Indien gewenst 
verzorgen wij het complete plaatje, van advies tot de uiteindelijke installatie. Onze merken: 
Deplosun, Lucernario, Solatube, Hypedome, Solar Star, Daylight Reflexbox.

STAND 149

WEROVA: EEN BETROUWBARE PARTNER 
Werova is gespecialiseerd in onder meer doorvoeren, afvoeren, noodoverlopen op voor platte daken, zowel voor nieuwbouw als 
renovatie en onderhoud. Kwaliteit, het nakomen van afspraken, een snelle service en dat alles tegen marktconforme prijzen:  
dat kenmerkt Werova. Een betrouwbare partner waarop u als vakman kunt bouwen! Iedere dakspecialist weet dat een vakkundig 
dak pas echt af is als ook de afvoeren, overlopen en ontluchters goed zijn aangebracht. Werova levert deze materialen in allerlei 
uitvoeringen en maten, in hoogwaardig PVC, PP en PE. Om te zorgen voor maximale kwaliteit bieden wij onze dakdoorvoeren 
standaard aan met folie. Maatwerk is ook mogelijk. Werova ontwikkelt en produceert niet alleen voor eigen gebruik, ook voor 
groothandels in zowel binnen- als buitenland worden kunststof dakdoorvoeren gemaakt. Samen met hen zoeken we gericht  
naar de juiste oplossing voor hun specifieke wens. Op die manier stellen wij fabrikanten en leveranciers in staat totaalleveran-
cier te worden en zo hun dienstverlening verder te verbeteren. Zij stellen dakspecialisten vervolgens in staat hun werk nog  

beter te doen. Bent u op zoek naar maatwerk, dan maken wij graag een offerte voor u; op basis van uw 
schets/tekening, maten en gewenste materialen maken wij vervolgens een gericht voorstel.

STAND 116
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INTURA, VOOR ELKE DAGLICHTOPLOSSING
Op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve daglichtoplossingen voor het platte en hellende dak? 
Daglichtspecialist Intura verwelkomt u tijdens DAKEN & ZAKEN graag op stand 137.  
Hier presenteren wij onze brede range met geïsoleerde daglichtproducten voor het platte 
dak, zoals vaste platdakramen, elektrische ventilerende platdakramen en daktoetredingen 
met HR++-glas. Bent u op onze stand? Maak dan direct kennis met onze dakraam innovaties 
voor het hellende dak, zoals onze nieuwe lijn zeer isolerende 4-pans en 6-pans dakramen en 
ons vaste dakraam Intura IGX F1. Ideaal voor zowel renovatie als nieuwbouw.  
Wij vertellen u er graag meer over. Alvast een voorproefje? Kijk op www.intura.nl  

STAND 137

REVOLUTIONAIR LADDERLIFTSYSTEEM RHINO PRODUCTS 
Het Rhino SafeStow4 ladderliftsysteem is het perfecte middel voor laden, lossen en vervoeren 
van ladders op het dak van lichte bedrijfswagens. Dit mooie systeem is toepasbaar op nage-
noeg alle gesloten bestelwagens en kleine vrachtwagens, maar ook maatwerk toepassingen 
worden aangeboden. Met het systeem kunt u zonder krachtsinspanning ladders veilig laden 
en lossen. De SafeStow4® is leverbaar in vier uitvoeringen, voor iedere mogelijke toepassing. 
Enkele sterke eigenschappen: combineert een zeer lage totale hoogte met een uitengewone 
veiligheid en comfort; optimale ladder beveiliging (gordels en anti-vibratievoorzieningen); 
leverbaar enkel, dubbel, extra breed en in speciale uitvoering; vervaardigd uit zeer sterke componenten van rvs en aluminium; 

geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp; leverbaar in lengtes 2,2 m en 3,1 m, ladderlengtes 
mogelijk tot resp. 3,50 m en 4,75 m; belastbaar tot 60 kg; speciaal ontworpen in combinatie 
met Rhino dakdragers en Rhino imperialen; TÜV-gecertificeerd  
en onderworpen aan 20g crashtest. www.rhinoproducts.eu/nl STAND 146

MAAK KENNIS MET ZINKUNIE! 
Zinkunie heeft voor professionals alles in huis voor dak én gevel. Van HWA-systemen 
en gecertificeerde gevelbekleding tot hoogwaardige dakbedekkingen voor platte en 
hellende daken. Kortom, wij bieden het totale pakket. 
Bezoek onze stand en laat je verrassen door onze verschillende demo’s live bij te 
wonen en door de leuke give aways die we uitdelen en die je zeker niet mag missen. 
Verder kun je al je vragen stellen aan onze adviseurs & productmanagers. Daarnaast 
brengen we je graag op de hoogte van de laatste innovaties. 
Zinkunie. Alles voor de toekomst van het dak. 

STAND 117/118

ANJO PRESENTEERT NIEUWSTE ONTWIKKELING 
Tijdens DAKEN & ZAKEN op 3 november 2022 toont Anjo voor het eerst in 
 Nederland hun nieuwste ontwikkeling. Vorig jaar presenteerde Anjo op de beurs de 
nieuwe, dubbelwandige kabeldoorvoer en ook dit jaar zal Anjo een nieuw innovatief 
product brengen waarmee het productgamma van Anjo nog completer wordt! Het 
product zal uit voorraad leverbaar worden, maar kan op aanvraag aangepast worden 

aan de aanvullende wensen van de klant. Er is bij de ontwikkeling 
veel aandacht besteed aan de circulariteit en duurzaamheid: het 
product is opgebouwd uit herbruikbare metalen en kunststoffen, is geheel demonteerbaar en alle onder-
delen zijn volledig te recyclen, met weinig tot geen verlies aan kwaliteit van de grondstoffen.
Benieuwd naar dit nieuwe innovatieve product? Bezoek Anjo op stand 101. Hier kunt u het eerste model 
zien en we zullen u er alles over vertellen! www.anjo.nl

STAND 101

80 
Anjo

® 
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ISOBOUW FOCUST OP ISOLATIESYSTEMEN  
VOOR PV-DAKEN 
Om invulling te geven aan de  
groeiende toepassing van pv- 
systemen toont IsoBouw tijdens  
DAKEN & ZAKEN isolatiesystemen  
voor het platte en hellend dak die  
voorzien worden van PV-systemen.  
Aan bod komen o.a. platdakisolatie en solar renovatie-
panelen. Een prominente plek op de stand is bestemd voor 
PowerTop Protect. Met een toplaag van EPS 150 en een 
brandwerende beschermlaag is deze milieuvriendelijke ‘dual 
density’ isolatieplaat intensief beloopbaar en bij uitstek 
geschikt voor PV-daken. Ter ondersteuning introduceert 
IsoBouw IsoGarant, een nieuwe servicedienst waarmee  
IsoBouw marktpartijen ondersteunt bij het nemen van de  
juiste maatregelen wanneer een met EPS geïsoleerd plat 
dak wordt voorzien van een PV-systeem. Dit geeft de zeker-
heid dat een gebouw met PV-installatie normaal verzeker-
baar is. Voor het na-isoleren van hellende daken levert 
IsoBouw isolerende dakpanelen 
voor de toepassing van PV. Ge-
toond worden de SlimFix RenoT-
win Solar elementen voor een 
waterdicht en hoog renderend 
PV-dak bij renovatieprojecten. 

STAND 126

FAKRO
FAKRO lichtkoepels en platdakramen laten natuurlijk licht 
binnen via platte daken in de woonruimte door toepassing 
van innovatieve materialen en technologieën. Ze bieden de 
mogelijkheid om een ruimte te ventileren en dat in combi-
natie met hoge functionaliteit en uitstekende isolerende  
eigenschappen. Zo ontstaat er in elke ruimte een aangenaam 
binnenklimaat. Het toepassen van een raam in het platte 
dak is dé ideale oplossing om comfortabel te wonen. Naast 
de platdakramen biedt FAKRO ook een breed en compleet 
assortiment daglichtoplossingen voor hellende daken.  
Het FAKRO dakraam kenmerkt zich door hoog bedienings-
gemak, natuurlijke ventilatie, grote hoeveelheid natuurlijke 
lichtinval en hoge veiligheid. Voor elke (woon)wens is er een 
geschikt dakraam. FAKRO is een toonaangevende fabrikant 
en denkt als partner graag mee met architecten, woningcor-
poraties, aannemers en bouwbedrijven, montagebedrijven 
en natuurlijk van de FAKRO 
dealers. Samen creëren we  
‘t mooiste licht.  
Met de nadruk op samen. 
www.hetmooistelicht.nl  
en www.fakro.nl.

STAND 166

KEDGE BLIJFT INNOVEREN
Als specialist in valbeveiliging houden we van een uitdaging.  
Leren door te innoveren, daar zijn we fan van. Als sinds de  
ontwikkeling van het verkleefde ankerpunt denken we buiten 
de gebaande paden. Dat merk je ook aan de digitali sering 
die we doormaken. Zo hebben we de hiView-keuringsapp 
ontwikkeld. Deze app maakt het keuren van daken en 
persoonlijke beschermingsmiddelen een stuk gemakkelijker. 
Doordat alles in de Cloud wordt opgeslagen ben je niet 
afhankelijk van papierwerk. Daarnaast is het keuringsrapport 
direct te downloaden. Kortom: de app zorgt ervoor dat een 
keuring sneller en eenvoudiger gaat. 
Op DAKEN & ZAKEN presenteren we ook het Kedge anker-
punt. Dit ankerpunt verkleef je aan de dakbedekking waar- 
door dakconstructie, dakbedekking en isolatielaag volledig  
intact blijven. Verder voorkom je door de verkleving lekkages  
en koudebruggen. Daarnaast is een demo van ons 
KEEPR-kabelsysteem te zien, 
de oplossing voor drukkere 
daken, en veel andere oplos-
singen uit ons assortiment.  
Zo kunnen we op verschil-
lende manieren veilig werken 
makkelijk maken.

STAND 107

CIRCULAIRE CONCEPTEN VAN LUIJTGAARDEN
Luijtgaarden is voor zakelijke klanten & particulieren al ruim 
105 jaar de specialist voor hellende daken met gebruikte en 
nieuwe dakpannen. Wij zijn dé circulaire speler in de markt, 
waarbij werken voor een wereld zonder afval en uitval  
centraal staat. Zo hebben wij voor iedere gebruikte dakpan 
namelijk een nieuwe bestemming en zetten wij mensen  
met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk.  
Met ons unieke circulaire concept voor dakpannen voldoet  
u aan de circulaire maatstaven die nu of in de toekomst  
van u verwacht worden bij nieuwbouw of renovatieprojecten.  
Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan in 
marktsegmenten als nieuwbouw, renovatie, reparatie en 
restauratie. En vanaf nu zijn onze producten nog beter 
beschikbaar bij u in de buurt door onze samenwerking met 
Zinkunie, dat met 22 vestigingen in Nederland lokale en 
persoonlijke hulp voor het hele dak verzorgt. Met de produc-
ten van Luijtgaarden! Wij vertellen u graag meer over ons 
bedrijf en onze concepten op de DAKEN & ZAKEN.

STAND 160
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SKYLUX IWINDOW
Eén van onze populairste Skylux-producten, de iWindow, is het 
ideale platdakraam voor renovatie én nieuwbouw. Bij een renovatie 
krijg je de mogelijkheid om je huidige opstand te behouden.  
Bij een nieuwbouw leveren we een complete set met nieuwe  
opstand. Voor beide mogelijkheden kun je kiezen tussen een  
opengaand of een vast platdakraam. Elk Skylux-platdakraam  
kan ook voorzien worden van een muggenraam of zonwering.  

Bovendien garanderen we een snelle  
service aangezien de iWindow  
beschikbaar is in meer dan 80 ver-
schillende afmetingen. 

STAND 157

KIJLSTRA ROOFLOGIX
Kijlstra Rooflogix is specialist in dakbestrating en in-systemen voor ophoging: van luxe balkons tot robuuste parkeerdaken. 
Voor de prachtige daktuin op de foto hebben we onze tegels en dragers mogen leveren. Wij beschouwen onze klanten als 
partners. We denken graag mee over de ideale prijs-kwaliteit-
verhouding om uw projecten te helpen binnenhalen. Kom op  
3 november gerust kijken op onze stand van DAKEN & ZAKEN,  
om te zien of wij ook voor u een interessante partner kunnen  
worden. Wilt u direct contact? U kunt ons bereiken via  
info@kijlstra-bestrating.nl of telefonisch op 0598 -696 666.

STAND 163

TRIFLEX
‘Niet alles kan overal, maar overal kan wel wat.’  
Een inspirerende uitspraak van Jan Henk, directeur  
van Rooftop Revolution, die voorkwam in de Triflex  
podcasts serie. Als het gaat om daken, moet er  
gedacht worden in oplossingen. Het klopt dat niet elk 
dak geschikt is voor een bepaalde functie, maar ‘overal 
kan wel wat’. Tegenwoordig worden platte en hellende 
daken steeds vaker als multifunctioneel ingezet:  
om op te recreëren, CO2 te reduceren, te parkeren,  
om energie mee te winnen of om koelprestaties te 
verbeteren. Als we met het dak aan de slag gaan, 
wordt er een keuze gemaakt die voor 20 a 30 jaar 
vaststaat. De keuze die nu gemaakt wordt, is cruciaal 
voor de toekomst. Daarom denkt Triflex graag mee  
aan het beter gebruik van daken. Alle daken staan,  
ongeacht hun functionaliteit, zomer en winter bloot 
aan het klimaat en tal van andere invloeden.  
Multifunctionele daken moeten uiteraard volledig 
waterdicht en in sommige gevallen wortelwerend zijn. 
Met de daksystemen van Triflex wordt elk oppervlak 

en ieder dakdetail 
voorzien van een 
ondoordringbare en duurzame afdichting. Wij kijken er naar uit om met u in gesprek te gaan 
en zo de Nederlandse daken klaar te maken voor de toekomst!

STAND 161
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VEBIDAK: VÓÓR EN DÓÓR DAKBEDEKKINGSBEDRIJVEN.
VEBIDAK is de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Zij heeft de mensen, de middelen 
en de expertise in huis om de collectieve en individuele belangen te behartigen van de serieuze bedrijven in deze branche. 
En dat een lid van VEBIDAK tot de serieuze bedrijven behoort, daar staan onze lidmaatschapscriteria borg voor!
Bij belangenbehartiging gaat het vooral om mensen. Om ondernemers, in ons geval. VEBIDAK betrekt haar omvangrijke 
achterban graag en intensief bij haar activiteiten en dienstverlening. Commissies, landelijke en regionale ledenbijeen komsten 
spelen een belangrijke rol in de relatie tussen de lid-bedrijven en hun koepel. Vanouds is VEBIDAK een gewaar deerde  
gesprekspartner in overlegorganen. Zij onderhoudt contacten met overheden, economische en sociale partners en heeft 
zitting in technische en normcommissies.

VEBIDAK: omdat dakwerk staat of valt met vakbekwaamheid.
Goed dakwerk is in ieder belang. Logisch: dakproblemen kosten tijd 
en geld en kunnen tot irritatie leiden. Solide dakwerk vraagt echter 
om vakkennis. Bij VEBIDAK-leden is deze vakkennis aanwezig. 
Daarnaast heeft VEBIDAK een afdeling Technische Zaken die zo no-
dig mondeling of schriftelijk adviseert en desgevraagd onderzoek 
verricht. De know-how van de afdeling Technische Zaken is (gratis) 
beschikbaar voor de aangesloten bedrijven. Regelmatig maken 
echter ook derden gebruik van de expertise van deze afdeling. 
Opdrachtgevers, aannemers, architecten, gebouwenbeheerders  
en particulieren roepen regelmatig de hulp van onze technische 
adviseurs in. Die staan borg voor een deskundig en onpartijdig 
oordeel over materialen, materiaaltoepassingen, constructies  

en systemen.

VEBIDAK: een organisatie die hecht geworteld is in de bedrijfstak.

STAND 154

BROUWERS ZINK & DAK 
“Brouwers Zink & Dak is een familiebedrijf uit het zuiden van het land. Sinds 1986 zijn wij specialist in zink, koper en lood.  
En daarbij zijn wij vooral sterk in maatwerk. Maar wij hebben onze grenzen verlegd en zijn inmiddels ook heel sterk in  
diverse soorten dakbedekking, isolatie en (plat) dak toebehoren.

Daarbij werken wij met topmerken en vanuit  verschillende locaties in Maasmechelen (B), Maastricht, Eindhoven, Gouda  
maar binnenkort ook vanuit Nijmegen. Op elke locatie bieden wij een eigen productieservice aan, zodat onze klanten nog 
sneller worden geholpen. En zoekt u een mogelijkheid om uw medewerkers te laten trainen in zinkverwerking, dan bent u 
ook daarvoor bij Brouwers aan het juiste adres.

Wij praten u graag bij over onze mooie producten en  
onze uitstekende service op standnummer 153.”

STAND 153Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

KINGSPAN UNIDEK 
Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren in de Benelux.  
Wij leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing en optimalisatie van het wooncomfort en hebben voortdurend  
aandacht voor milieueffecten tijdens productontwikkeling, productie en recycling. Kingspan Unidek is Planet Passionate,  
we zetten continu stappen naar een duurzame toekomst. Dit doen we door duurzame, comfortabele en veilige gebouw-
oplossingen te leveren. En we dagen onze relaties uit om met circulaire en innovatieve oplossingen te komen. 
Benieuwd naar de duurzame oplossingen die wij bieden voor uw nieuwbouw- of renovatieproject?  
Wij verwelkomen u op 3 november graag op onze stand!

STAND 125
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UNILIN INSULATION: JOUW ISOLATIEPARTNER VOOR PASKLARE OPLOSSINGEN
Unilin Insulation brengt pasklare oplossingen voor alle isolatietoepassingen,  
zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten. Unilin Insulation is al vele jaren 
een begrip in de bouwwereld als één van de grootste Europese spelers van PIR 
isolatieplaten en als marktleider in Europa wat betreft zelfdragende dakelementen.  
Bij Unilin Insulation vind je echter niet alleen isolatieoplossingen om de gebouwen 
van morgen te isoleren en het comfort binnenin te verbeteren. Je krijgt er ook de 
nodige ondersteuning om voor jouw project de juiste keuzes te maken.  
Unilin Insulation heeft bovendien de expertise en de ambitie om te blijven inno-
veren met producten die voldoen aan de specificaties van de meest veeleisende 

projecten. Unilin Insulation is daarmee 
een betrouwbare partner voor elk project.

STAND 128

50-JARIG JUBILEUM VAN VAN BEEK EPDM BV
Vijftig jaar is een hele tijd, maar voor het team van Van Beek is de tijd 
omgevlogen. Met plezier hebben we al die jaren, samen met onze zakelijke 
partners, goede  systemen voor waterafdichting ontwikkeld en de nodige 
technische ondersteuning aan onze klanten gegeven. Daar gaan we natuurlijk 
mee verder! Ook na 50 jaar blijven we graag voor u klaar staan.  
Tot ziens op DAKEN & ZAKEN 2022!

Amsterdam International Community School.  
Gerealiseerd door onze zakelijk partner De Meeuw.

 
STAND 134

WAAROM EEN PLAT DAK ISOLEREN MET ROCKWOOL STEENWOL?
DAN PROFITEER JE VAN VERWERKINGSGEMAK ÉN DE KRACHT VAN STEENWOL. 
Steenwol dakisolatie is onbrandbaar en verdraagt temperaturen tot boven 
de 1.000°C. Onder brandbelasting blijft het intact, dakisolatieplaten de 
draagconstructie blijven zodende beschermen. Steenwolisolatie geeft 
nooit aanleiding tot het ontstaan van een brand, draagt niet bij aan 
branduitbreiding of een flashover en veroorzaakt geen toxische rook. 
Steenwol heeft ook uitstekende akoestische prestaties: een plat dakcon-
structie met steenwolisolatie beschermt de bewoners en gebruikers van 
een gebouw tegen hinderlijk geluid van buiten en draagt bij aan een 
aangename akoestiek in het gebouw doordat het geluid absorbeert. 
Steenwol zorgt voor thermisch comfort. De buitentemperatuur varieert 
gedurende de dag en seizoenen. Een constructie kan worden opge-
warmd door de zon of erg koud worden in de wintermaanden.  
Steenwol isolatie absorbeert (en accumuleert) de warmte van de zon 
en zorgt er zo voor dat het binnen aangenaam koel blijft. Wanneer het 
buiten kouder wordt, houdt de isolatie de warmte juist binnen. 

ROCKWOOL isolatie heeft bovendien een zeer lange levensduur en 
gaat gemiddeld 75 jaar mee. De dakisolatieplaten zijn ongevoelig voor 
temperatuurwisselingen. Dankzij de dimensionele stabiliteit krimpt de 
isolatie niet, zet niet uit en schotelt het materiaal niet. Hierdoor blijven 
de dakisolatieplaten naadloos aaneengesloten. De platen zijn zeer goed 
bestand tegen weersinvloeden, waterafstotend en dampopen. 

STAND 135
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SEALECO WEER AANWEZIG OP DAKEN & ZAKEN!
Benieuwd naar alle mogelijkheden op het gebied van 
daksystemen en rubberfolies? SealEco is ook dit jaar weer 
present op de dakenvakbeurs Daken & Zaken. Loop gerust 
binnen in onze stand en trek één van onze mensen aan hun 
jas. We delen namelijk graag onze visie op de toekomst van 
de platte daken. 
Wil je voor circulair gaan? Daarvoor hebben we met ons 
Thermobond Inductie Systeem een heel mooi systeem waar-
bij de EPDM aan het einde van zijn levensduur gemakkelijk 
kan worden gedemonteerd. Kies je voor groen? Dan advise-
ren we je ons Prelasti Green systeem. Wist je dat dit systeem 
uit maar liefst 42% gerecycled rubber bestaat?   
Daarnaast is er ook nog een multifunctionele optie:  
ons Prelasti Fleece daksysteem. Het mooie hieraan is dat  
de naden permanent in contact met water mogen staan.  
Ideaal om grote regenpieken op te vangen of voor retentie- 
en groendaksystemen. De naadverbinding is ook nog eens 
FLL getest en goedgekeurd. Je ziet het! Voor elk dak hebben 
wij een ideaal daksysteem 
in huis. Enthousiast gewor-
den? Of wil je meer weten? 
We zien je graag op  
3 november op het  
DAKEN & ZAKEN event!

STAND 133

TRILAGO: PROFESSIONELE DAKAFVOEREN 
VOOR BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
Trilago BV is fabrikant van kunststof dakafvoeren voor bitu-
mineuze dakbedekking. Op basis van het zelf ontwikkelde 
en unieke HQMX kunststof levert Trilago zes verschillende 
dakafvoeren. Bij verhitting versmelt de ‘black-meltinglaag’ 
van dit kunststof met bitumen waardoor zich een homogene 
verbinding vormt. De gepatenteerde dakafvoeren zijn sterk, 
lichtgewicht en eenvoudig te verwerken en daarmee een 
welkome innovatie voor het platte dak.  
De voordelen van Trilago:
•  Eenvoudige verwerking en perfect resultaat.
•  De Trilago dakafvoeren hebben geen  

voorbehandeling of primer nodig. 
•  Lichtgewicht en vormvast.
•  Eenvoudig op maat te zagen of snijden.
•  Het steekstuk van alle dakafvoeren is over de volledige 

lengte voorzien van duidelijke maatlijnen.
•  Buigzame plakplaat. 
•  De afvoeren zijn naadloos geproduceerd door middel van 

een spuitgietproces.
•  Hydrofobisch.

www.trilago.nl

STAND 164

VM BUILDING SOLUTIONS: SPECIALIST IN 
EPDM EN ZINK VOOR DAK EN GEVEL
Wij informeren en inspireren u graag op onze stand op 
DAKEN & ZAKEN 2022 met:
•  EPDM & dakoplossingen dankzij  

verschillende dakafdichtingssystemen,
•  VMZINC esthetische dak- en gevelbekleding met  

voorstelling van de nieuwe Black Collection.

Waarom kiezen voor VM BUILDING SOLUTIONS?
•  Breed assortiment van dak tot gevel
• Calculaties
• Professioneel advies 

• Projectondersteuning 
• Kwaliteit en innovatie 

• Werfbegeleiding 
• Duurzaam ondernemen
• Technische bijstand

Ontdek onze opleidingen:  
van kennismaking tot expert  
voor zowel EPDM als zink!

STAND 109

DAKRELING®, WAARBORG VOOR VEILIGHEID  
OP HOOG NIVEAU
Een ongeluk zit in een klein hoekje, of in dit geval, misschien 
in één misstap. Dakreling® voorkomt dat degene die op  
het dak werkt, per ongeluk van het dak naar beneden valt.  
Daarmee voldoet het aan de primaire veiligheidseis vanuit 
de regelgeving. Maar Dakreling® doet meer: naast dat het  
verplicht is, zorgt de dakrandvalbeveiliging van Alprokon 
ook voor een veilig gevoel tijdens het werken. Met het 
eenvou-dige systeem van Dakreling® ben je in een mum van 
tijd beschermd tegen diverse ongevallen. Dakreling® is zo 
eenvoudig qua opzet en gebruik dat iedereen moeiteloos 
de montage kan doen! Binnen 5 minuten staat een dakrand 
valbeveiliging van 12 meter en beschermt tegen vallen. 
Naast een eenvoudige montage zonder gereedschap is het 
ook een kwalitatief hoogstaand systeem. Het is gemaakt 
uit speciaal ontworpen aluminium profielen. Alle essentiële 
delen zijn gemaakt van duurzame en slijtvaste materialen om  
de veiligheid van mensen te 
waarborgen. Daarom stellen wij:  
Dakreling®, dat is de norm. 
www.dakreling.com

STAND 148
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HOE OVERTUIG JE JOUW OPDRACHTGEVER  
VAN EEN DUURZAME KEUZE
Elke verwerker en dakondernemer heeft er wel eens mee  
te maken: “Het overtuigen van een opdrachtgever in het 
maken van de juiste keuze.” 
Carlisle Construction Materials biedt de helpende hand om 
jouw opdrachtgever te overtuigen deze goede duurzame 
keuze te maken. Met het EPDM Inductiesysteem van  
HERTALAN® bieden wij namelijk jouw opdrachtgever niet 
alleen een langdurig en duurzame dakafdichting, maar tevens 
de mogelijkheid voor fiscaal voordeel. Een voordeel dat  
kan oplopen tot wel 12%, niet alleen op de EPDM, maar ook 
op de manuren. We leggen het je graag uit tijdens  
DAKEN & ZAKEN. Naast deze ondersteuning bieden wij  
uiteraard ook trainingen in dit systeem, zodat jij goed 
beslagen ten ijs komt. EPDM inductie geniet meerdere 
voordelen die inmiddels breed geaccepteerd zijn. Daarnaast 
krijgen items als circulariteit en losmaakbare bouwsystemen 
steeds meer aandacht en 
worden inmiddels vaak 
opgenomen in PVE van 
een dakconstructie. Zet de 
volgende stap en bezoek 
ons op 3 november. 

STAND 174

CLAERHOUT ALUMINIUM
Reeds 40 jaar staat Claerhout Aluminium nv bekend om de 
kwalitatieve oplossingen uit aluminium, en dan met name 
de innovatieve dakrandsystemen, die snel, eenvoudig  
en circulair monteerbaar zijn. Tijdens DAKEN & ZAKEN 
kunnen bezoekers kennismaken met de dakrandsystemen 
Clips&Go 2.0 en Iconik. Beide systemen laten het toe om 
snel en gemakkelijk een plat dak af te werken met een 
kunststof membraan. Tijdens de ontwikkeling van Iconik 
kwam het idee op om dit systeem te voorzien van een  
geïntegreerde ledverlichting, de Iconik Light. Dit elegante en 
unieke dakrandsysteem met gevelsfeerverlichting is volledig 
op maat leverbaar. Iconik Light is het neusje van de zalm en 
wint steeds meer aan populariteit bij architecten die  
het toepassen op villa’s, commerciële gebouwen en pool-
houses. Tevens presenteren wij op de beurs Roofing Clips, 
een clipssysteem voor bitumen-
dakbedekking dat u in staat stelt 
om een plat dak circulair af te 
werken met bitumen. Bij dit sys-
teem kunnen het basisprofiel en 
de sierlijst los van elkaar uitzet-
ten terwijl de dakbedekking niet 
doorboord wordt. 

STAND 119

DCE HOLLAND: TOTAALOPLOSSINGEN  
VOOR PROFESSIONALS
DCE Holland BV is vanzelfsprekend present op  
DAKEN & ZAKEN 2022. Tijdens deze editie presenteren  
wij u de nieuwste oplossingen en materialen uit ons  
leveringsprogramma. Naast de hoogwaardige valbevei-
ligingen, die wij desgewenst monteren, tonen wij de 
 bevestigingsmaterialen voor platte daken, klimmaterieel  
en professionele gereedschappen. 
Het zijn echter niet alleen de materialen waarmee wij ons 
onderscheiden. DCE Holland is een partner die volledig met 
u meedenkt en ondersteunt. Zo nemen onze engineers veel 
werk uit handen. Zij maken o.a. (windlast)berekeningen en 
verzorgen gedetailleerde tekeningen voor de valbeveili-
gingen maar ook voor de bevestigers. Kortom, DCE Holland 
is uw totaalpartner waarop (en waarmee) u kunt bouwen! 
Wij begroeten u graag persoonlijk op onze stand voor een 
(hernieuwde) kennismaking!

STAND 139

EUROFAST: ONDERSTEUNING IN ELKE STAP  
IN HET MECHANISCHE BEVESTIGINGSPROCES 
Hoewel slechts een relatief klein onderdeel van de totale 
constructie, zijn mechanische bevestigingsmiddelen van 
groot belang voor de algehele kwaliteit, duurzaamheid en 
veiligheid van een plat daksysteem of een dak- en wandsys-
teem. Daarbij is elk bevestigingsproject uniek, met zijn eigen 
behoeften aan producten en diensten. Bij Eurofast zijn we 
ons hier zeer van bewust. Door het uitvoeren van verschil-
lende voorbereidende diensten, waaronder windlastbere-
keningen en uitrekproeven, geven wij advies op maat, met 
ondersteuning bij het vinden van de beste bevestigingsop-
lossing voor jouw specifieke project. Zodat jij uiteindelijk 
een kwalitatief hoogstaand mechanisch bevestigde gebouw-
schil op kan leveren. Ook wanneer je tijdens het werk tegen 
problemen aanloopt of vragen hebt over de juiste verwer-
king, zijn wij er om te helpen. Bij alles wat we doen, is ons 
belangrijkste doel is om jouw werkvoortgang te garanderen. 
Wil je meer weten over de uitdagingen van een duurzaam 
bevestigde gebouwschil en 
de beves tigingsmiddelen en 
technische ondersteuning 
en diensten die wij jou 
hiervoor bieden? Bezoek 
onze stand.

STAND 173
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WIENERBERGER: VOOR IEDER DAK EEN PASSENDE OPLOSSING
Op weg naar een circulaire economie in 2050 zet Wienerberger in op duurzaam en circulair bouwen. Samen met de markt, 
opdrachtgevers en partners zoeken we continu naar nieuwe toepassingen om onze (toekomstige) leef omgeving vorm te  
geven. We investeren in nieuwe producten en systemen om het grondstofverbruik terug te dringen, om grondstoffen te  
hergebruiken en om de levensduur van materialen te verlengen. Zo hebben we naast onze duurzame keramische dakpannen, 
een circulaire platdakbedekking en een duurzaam zonnedaksysteem in ons dakassortiment. 

Leadax Roov
Met Leadax Roov ben je klaar voor de toekomst. Deze nieuwe circulaire plat-
dakbedekking is gemaakt met PVB-folie, een reststroom uit veiligheidsglas 
zonder duurzame bestemming. Aan het eind van de levensduur is Leadax Roov 
uitstekend recyclebaar. Deze oplossing heeft daardoor een aanzienlijk lagere 
milieu-footprint dan vergelijkbare platdakbedekkingen. Bovendien is het 
makkelijk verwerkbaar met de bijbehorende accessoires en tools.

Wevolt Energiedak
Zonne-energie is een logische keuze voor iedereen die bewust wil ontwerpen, 
bouwen, verwerken en wonen. Duurzaamheid gaat daarbij goed samen met 
esthetiek, als je kiest voor Wevolt Energiedak zonnepanelen of zonnedakpan-
nen. Combineer het beste van twee werelden: een mooi dak én de voordelen 
van zonne-energie. 

Bezoek onze stand (142) op de beurs  
DAKEN & ZAKEN voor een Leadax Roov  
en Wevolt Energiedak demo.

STAND 142

DUURZAAM DESIGN DAK MET TEGALIT DAKPAN – STERKER EN GLADDER
De Tegalit dakpan van BMI Monier heeft een krachtig design dat de exclusiviteit van elk huis onderstreept.  
Voor de Tegalit is gebruik gemaakt van een nieuw productieproces met de zogenaamde Protegon technolo- 
gie die de dakpan sterker en gladder maakt. De moderne, strakke uitstraling van de dakpan vormt een optimale combinatie met 
het geïntegreerde Monier PV Premium zonnestroomsysteem voor een duurzaam dak. De Tegalit dakpan is beschikbaar in vijf 
kleuren, van klassiek rood tot diep zwart, en is leverbaar als compleet daksysteem. Alle hulpstukken en daksysteemcomponenten 
zijn op maat ontwikkeld en getest volgens de hoogste kwaliteitsnormen en beschikbaar in BIM. Te combineren met Monier PV 
Premium zonnestroomsysteem. Bovendien is de Tegalit door zijn vorm en uitstraling naadloos te combineren met het geïnte-
greerde zonnestroomsysteem Monier PV Premium voor een esthetisch en duurzaam dak. De PV-modules komen in de plaats van  
de dakpannen en worden volledig in het dak geïntegreerd. Het resultaat is een volkomen lineair en harmonisch dak.  

Het zonne stroomsysteem stelt tevens geen extra eisen aan het onderdak of de dakconstructie. 
Het is zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie, en is eenvoudig te monteren.  
Bezoek de BMI Monier stand op de beurs DAKEN & ZAKEN voor meer  
informatie en een productdemonstratie. STAND 130,131

VLUTTERS: TOOLS, SAFETY EN TOPVIEW SOFTWARE
Dakwerk komt altijd met flinke uitdagingen; hoe krijg je de materialen het dak op en af? 
Heb je wel de juiste gereedschappen? En hoe kun je veilig en snel je werk doen?  
Gelukkig kun je voor al die vragen terugvallen op Vlutters Tools & Safety. In de praktijk  
blijkt snelheid de boventoon te voeren. Dit thema snelheid hebben we terug laten komen 
in onze stand samen met Soprema. Want meer veiligheid betekent minder ongevallen, 
minder schades, een betere werksfeer en een hogere efficiency. 
Vlutters laat u tijdens DAKEN & ZAKEN kennis maken met de projectinrichting  
via Topview Software waarmee wij met één druk op de knop uw project op veiligheid  

kunnen inrichten.

STAND 111
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EEN BETERE WERELD BEGINT… OP HET DAK!
Biodiversiteit verbeteren? Wateroverlast oplossen? Hittestress bestrijden? Sociale cohesie stimu-
leren? De inrichting van het dak biedt de uitkomst. De mogelijkheden zijn eindeloos en een goede 
dakinrichting kan grote impact hebben op de leefbaarheid van onze wereld. Maar waterschaarste 
begint ook voor ons ‘regenland’ een steeds belangrijker agendapunt te worden. Stel je dan eens  
voor dat je dak is ingericht om iedere regendruppel volledig te benutten. Voor het groeien van je 
daktuin, het besproeien van de moestuin van de buren en om woningen te koelen of te verwarmen.  

Gaaf toch? En ZinCo heeft het in huis. Ons ZinCo Meteo Active stemt via de  
Regenwatermanager de actie af op de informatie van buienradar en overige  
informatiebronnen op en om het dak. Hierdoor zorgt de slimme regelneef dat 
het groendak groeit en bloeit, waterschade door overvloed aan water wordt 
voorkomen en dat afgestemde systemen voldoende water krijgen om te  
functioneren. Komt dat zien! STAND 159 

DAKEN&ZAKEN

SKYTECH ISOLATIE
Skytech Isoaltie presenteert op Daken & Zaken 2022 onder meer de Skytech  
Pro XL. Skytech Pro XL is een duurzame, brandwerende folie van slechts  
10 mm dik en heeft een hoge isolatiewaarde. Door het water- en luchtdichte 
spinvliesfolie, dat tevens damp-open is, kan Skytech Pro XL prima gebruikt  
worden in combinatie met andere isolaties. 
Skytech Pro XL is onder andere geschikt als onderdakfolie, voor het na-isoleren 
van gevels, het isoleren van ventilerende gevels en de isolatie van vloeren  
met zandbodem. De folie gaat vergezeld van een fabrieksgarantie van 10 jaar.  

Wij informeren u graag er over op  
DAKEN & ZAKEN!

STAND 143

NEDZINK: TOGETHER SHAPING THE FUTURE WITH SUSTAINABLE BEAUTY
Al 130 jaar produceert NedZink kwalitatieve zinkproducten van het hoogste niveau die 
wereldwijd worden toegepast in grote en kleine projecten. In de hypermoderne fabriek in 
Budel-Dorplein wordt op een duurzame wijze titaanzink geproduceerd voor toepas singen 
in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en hemelwaterafvoersystemen. 
Benieuwd naar de verschillende duurzame NedZink producten? Breng ons dan op  
3 november een bezoek tijdens DAKEN & ZAKEN. U vindt ons op stand nr. 103.  
DAKEN & ZAKEN is dé plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de 

dakenbranche elkaar ontmoeten.  
Wij presenteren het geprepatineerde NedZink NOVA, NedZink NEO en NedZink 
NOIR maar ook de geprepatineerde versies met kleurnuance NedZink NUANCE 
komen aan bod. We zien jullie graag in Gorinchem!

STAND 103

SIKA BELGIUM: GEAVANCEERDE DAKMEMBRANEN
50 jaar na de introductie is Sarnafil® uitgegroeid tot het belangrijkste merk in de  
dakafdichtingsindustrie wereldwijd. Het beschermt uw gebouw en uw investering.  
Sika bereikte de top, maar daar hield het niet op. We daagden onszelf uit om de 
volgende generatie dakafdichtingsmembranen te ontwikkelen: Sarnafil® AT. Met deze 
geavanceerde technologie verleggen we opnieuw de grenzen op het gebied van da-
kafdichtingsmembranen. Sarnafil® AT is een elastomeer gemodificeerd FPO-membraan 
voor daktoepassingen. De technologie combineert de voordelen van FPO en elasto-
meermembranen (als hybride). Dat betekent dat de Sarnafil® AT uitstekend en gemak-
kelijk te lassen is, veilig en gemakkelijk te verwerken is (geen oplosmiddelen), een hoge hagelbestendigheid heeft en  

goed toepasbaar is bij lage temperaturen. Sika Belgium stelt u graag het Sarnafil® AT membraan  
voor op DAKEN & ZAKEN.

STAND 147
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VELUX NEDERLAND: TAKE-BACKSERVICE
In 2050 wil Nederland een afvalvrije economie hebben die zoveel mogelijk draait op 
duurzame en hernieuwbare grondstoffen, en waarin producten en grondstoffen worden 
hergebruikt. Wij van VELUX Nederland willen bijdragen aan dit doel en hebben daarom 
de take-backservice geïntroduceerd, waarbij we onze afgedankte dakramen inzamelen, 
ontmantelen en het herwonnen materiaal verkopen aan klanten die dit materiaal kunnen 
hergebruiken in nieuwe producten.
Is jouw bedrijf ook aan het onderzoeken hoe het kan bijdragen aan een afvalvrije toekomst? 
Het verhogen van het percentage gerecycled materiaal in jouw producten is een goed begin! 

Ben je geïnteresseerd in ons teruggewonnen hout of wil je meer weten over onze take-backservice? 
Op donderdag 3 november praten we graag met je over de mogelijkheden op de DAKEN & ZAKEN 
beurs in Gorinchem!

STAND 145

SOPREMA: SAMENWERKING OP LANGE TERMIJN
SOPREMA is veel meer dan een producent van hoogkwalitatieve 
producten voor waterdichting en isolatie. Al meer dan  
honderdvijftig jaar bouwen we onze expertise uit en stellen we 
onze kennis ten dienste van al onze klanten. Dankzij een voortdu-
rende focus op business development. R&D, opleiding en de juiste 
acquisities, is SOPREMA uitgegroeid tot een solide speler met een 
sterke marktpositie en een betrouwbaar partner voor dakdekkers, 
aannemers en architecten. Want wij geloven in een sterke samen-
werking op lange termijn. Behalve materiaal, bewezen vakmanschap 
en advies op maat, biedt SOPREMA zijn klanten ook diverse services, 
zoals de verbeterde webshop. 

De webshop gaat in oktober live en komt met vele nieuwe functies. 
Bij elk product is direct de mogelijkheid om technische fiches,  
DOP, KOMO certificaten, brochures et cetera te downloaden.  
Klanten kunnen er een groot productassortiment vinden en kunnen 
24/7 online een bestelling plaatsen, voor de levering op locatie of 
afhalen bij een van de Soprema Centers. Op deze manier kunnen  
we de klant nog sneller bedienen. En dit thema zal terug te vinden 
zijn bij onze stand op DAKEN & ZAKEN.

STAND 112,113

INSCIO: DAKMANAGEMENT OP AFSTAND: DETECTEER LEKKAGES EN VERVUILING 
Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de levensduur van daken natuurlijk geen  
lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid of verandering van het dakgebruik al na enkele 
jaren tot verrassingen leiden. Inscio helpt dakproblemen voorkomen met realtime sensordata en zorgt voor onderhoud op het 
juiste moment. Door de trend dat daken steeds vaker gebruikt worden als verblijfsruimte (daktuinen), voor de opwekking van 

energie (pv-panelen) en voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (retentie-
daken), wordt conditiemonitoring belangrijker. De slimme dakoplossing van Inscio 
is geschikt voor alle platte daken, omdat alle meetsensoren in het isolatiepakket 
worden geplaatst. Ze verbruiken heel weinig energie, waardoor alle sensoren 
zonder onderhoud ruim tien tot vijftien jaar data kunnen verzamelen en versturen. 
www.inscio.nl

STAND 106
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VISSCHERHOLLAND:  
USING TODAY’S WASTE TO PREVENT GLOBAL WASTE FOREVER
Leadax zet gerecycled plastic (r-PVB) uit gebruikt veiligheidsglas en autoruiten in 
als grondstof voor haar producten. Op deze manier werkt Leadax naar een wereld 
met minder afval. Van dit plastic afval is alleen al in Europa 1,5 miljard kilogram 
beschikbaar, dat ieder jaar met hetzelfde gewicht toeneemt. Ter vergelijking:  
dit is het gewicht van 150 Eiffeltorens. Dit afval werd voorheen verbrand of gedumpt. 
Aan het einde van de levensduur van onze producten worden ze gerecycled en 
wordt de grondstof wederom ingezet voor nieuwe producten.  
Oftewel: Leadax sluit de cirkel.
Leadax is een koploper als het gaat om  
circulair bouwen. In 2017 bracht Leadax zijn  
eerste product op de markt: Leadax Original. 
Dit is ’s werelds meest duurzame loodver-
vanger, die gemaakt van gerecycled PVB 
en volledig circulair is. Daarmee is het een 
duurzame vervanger van lood als water-

kerend materiaal in de bouw. Leadax’ awards onderschrijven het nut en de noodzaak 
van het circulaire concept. Zo won het Wapenveldse bedrijf de Nederlandse Innovatie 
Award in 2019, en de ING Circulair Ondernemersprijs. In 2021 werden twee nieuwe 
producten geïntroduceerd, gemaakt van hetzelfde gerecyclede plastic PVB-afval: 
Leadax Roov, de revolutionaire duurzame dakbedekking, en Leadax Easy, de zelf-
klevende loodvervanger die specifiek ontwikkeld is voor dakkapel en raamkozijn.

STAND 127

FOAMGLAS® COMPACTDAK: VEILIGE, LANGDURIGE OPLOSSINGEN VOOR ACTIEF GEBRUIKTE DAKEN
Platte daken zijn veel méér dan alleen een waterdichte afsluiting van het onderliggende gebouw. Zowel bestaande als nieuwe 
platte daken worden geactiveerd met diverse nuttige functies. Als daktuinen of dakparken absorberen ze C02, stimuleren ze 
de biodiversiteit, verminderen ze het stedelijk hitte-eilandeffect en zullen ze op een natuurlijke manier bijkomend isoleren. 
Groendaken geven gebouwen een architecturale meerwaarde, bieden ruimte voor spel en recreatie, en vergemakkelijken  
het waterbeheer. Waterretentiedaken gaan nog een stap verder. Ze bufferen het water dat valt bij hevige regenval en helpen 
zo regenoverlast in dichtbebouwde gebieden te voorkomen. Bij lange periodes van droogte fungeren ze als spaarbekkens. 
Moderne waterretentiedaken maken het zelfs mogelijk om het opgevangen hemelwater opnieuw te gebruiken voor bijvoor-
beeld het doorspoelen van toiletten. Daken kunnen ook een prima ruimte zijn voor sport- en vrijetijdsactiviteiten of om  
er te parkeren. Met de hoge energieprijzen worden platte daken vaker ingezet voor het opwekken van groene stroom met 
zonnepanelen en windturbines. Op DAKEN & ZAKEN laten wij u  
graag kennismaken met onze isolatie-oplossingen en - 
toepassingen voor actief gebruikte daken.  
Ons sales team kijkt alvast uit naar uw bezoek.

STAND 105
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YUNEEC: DE DRONE VERGROOT UW WERELD 
De inspectie van het dak, zonder er te hoeven zijn. Het inmeten van het werk, de drone 
zorgt voor alle relevante informatie. Uitgerust met de juiste camera’s en op basis van een 
goed vlieg-plan brengt u in korte tijd een dak in kaart en kunt u op basis van de verzamelde 
gegevens rapporteren. Maar natuurlijk is de drone er ook om uw werk spectaculair in beeld 
te brengen. Bewegende beelden van een vogelvlucht over het door uw vakmensen ver- 
 vaardigde werk. Laat u uitgebreid informeren op DAKEN & ZAKEN door de experts van 

Yuneec Experience Center Nederland. Advies, drones en toebehoren, oplei-
ding en inspirerende cases. De investering in een goede opleiding en gedegen materiaal is niet alleen een 
verrijking voor uw bedrijf. Het kan zomaar zijn dat uw opdrachtgevers, klanten en collega bedrijven  
om uw diensten vragen. Yuneec helpt u daarmee wellicht ook op weg naar een verbreding van uw diensten. 
Maak kennis met de spannende dronewereld en de primeur, de nieuwste Yuneec drone H850 RTK!  
Yuneec staat open voor dealers. yuneecexperiencecenternederland.nl STAND 138

DAKEN&ZAKEN

E X P E R I E N C E
C E N T E R

NEDERLAND

IKO PAKT UIT
Bezoek IKO op de beurs DAKEN & ZAKEN  
(standnr. 162) en maak kennis met IKO atelia  
circulaire daksystemen, IKO summa – dé dakbaan 
voor elk seizoen – en het IKO Design Center,  
de ultieme digitale ontwerptool voor uw  
daksysteem. 

De IKO atelia daksystemen zijn volledig circulaire 
daksystemen. Na hun gebruiksperiode zijn deze 
volledig demonteerbaar en herbruikbaar. De vrij- 
gekomen bitumen materialen worden terug-
genomen en ingezet als (secundaire) grondstof 
voor nieuwe IKO waterdichtingsproducten. (https://atelia.iko.com). IKO summa is een nieuwe bitumen dakbaan die ervoor 
zorgt dat jij als vakman een uiterst kwalitatief eindresultaat op kan leveren. Het harde werken wordt beloond met een strak 

eindresultaat, ongeacht het seizoen. (https://nl.iko.com/iko-summa).  
Met het IKO Design Center configureert u snel en  
gemakkelijk de juiste dakopbouw voor uw  
platte daken. Ontdek het op onze  
stand of probeer het alvast zelf  
via https://nl.iko.com/ 
iko-design-center.

STAND 162

DELTA PLUS
Delta Plus is een internationale producent en ontwikkelaar van persoonlijke beschermings-
middelen (PBM). De missie van Delta Plus is om de mensen veilig te kunnen laten werken.
Ons pakket bestaat uit een hoofdbescherming, handbescherming, kleding, voetbescherming 
en valbeveiliging. Zo kunnen we de werkman/werkvrouw van top tot teen aankleden.
Door onze expertise en investeringen in onze R&D-afdeling blijven we continue aan het  
innoveren en doorontwikkelen van onze producten naar wens en behoefte van de gebruikers.
Vandaag de dag bestaat Delta Plus ruim 40 jaar en door de 30 marketunits zijn we actief  

in ruim 140 landen.

STAND 138
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DAKSAFE
Werken op daken is tegenwoordig aan heel wat veiligheidsnormen, wetgeving en 
arbo-eisen gebonden. Daar weten we bij Daksafe alles van. Daarom leveren wij uit-
sluitend gecertificeerde valbeveiligingssystemen en goedgekeurde producten voor 
dakveiligheid. Maar we doen meer. Want als een ware totaalpartner in dakbeveiliging 
voorzien we u vooraf altijd van het juiste advies en staan we na oplevering met een 
eigen serviceteam paraat bij onderhoud, keuring en inspectie. Standaard of maatwerk, 
zeker Daksafe. Op DAKEN & ZAKEN praten we u graag bij en zullen we tevens onze nieuwe kooi- en 

gevelladder met de naam ‘Holland Ladders’ promoten; de nadruk zal daar liggen op 
de ladderconfigurator via de website.

STAND 102

DAKEN&ZAKEN

RHEINZINK PRISMO BRENGT KLEUR IN IEDER ONTWERP
Nieuw in het RHEINZINK assortiment: RHEINZINK PRISMO. Met zes op de natuur geïnspireerde 
kleuren biedt PRISMO vele ontwerp-opties. De unieke eigenschappen van RHEINZINK, zoals de 
flexibiliteit, levensduur en het natuurlijke uiterlijk blijven ook bij PRISMO behouden. PRISMO is  
de nieuwe kleurrijke productlijn van RHEINZINK die kleur brengt in ieder ontwerp! Als basismate-
riaal voor PRISMO wordt RHEINZINK GRANUM skygrey gebruikt. Skygrey heeft een mat oppervlak 
met een duidelijke walsstructuur. Hierop is een semi-transparante kleurcoating aangebracht.  
Deze coating geeft een uniek kleureffect en laat tegelijkertijd de onderliggende zinkstructuur 
zien. RHEINZINK PRISMO is verkrijgbaar in zes kleurtinten: gold, brown, red, green, blue en black. 
(RHEINZINK-PRISMO blue en black zijn leverbaar met een minimale afname van 5000 kg.)  

Het materiaal is toepasbaar als dak- en gevelbekleding 
(fels, roeven of losanges) maar ook als dakrand, dakkapel, 
boeideel en omkadering van kozijnen. www.rheinzink.nl STAND 171

WECAL: UITBREIDING PRODUCTRANGE DAKBANEN
WECAL adviseert en levert al bijna 30 jaar dakbedekkingssystemen en introduceert samen met Polyglass® nieuwe producten 
voor de groeiende vraag naar lichtgewicht dakbanen voor multifunctioneel dakgebruik (PV-modules, daktuin, Cool Roofs met 
zonrecflectie etc). Deze producten kunnen universeel ingezet worden in zowel mechanisch bevestigde als geballaste daken. 
Een trend die oorspronkelijk ontwikkeld is voor de Duitse markt waar (tijdelijke) mechanisch bevestiging van dak banen in 
combinatie met dakbegroening in de regelgeving is vastgelegd en die nu ook voor de Nederlandse markt beschikbaar komen.

WECAL introduceert de volgende dakbanen:
•  De nieuwe Mapeplan® Plus recyclebare duurzaam milieuvriendelijke PVC-P kunststof dakbanen;  

deze zijn voorzien van een EPD Milieuverklaring en hebben als witte uitvoering een SRI 105. 
•  De nieuwe Mapeplan® TI recyclebare duurzaam milieuvriendelijke TPO kunststof dakbanen zijn voorzien van een  

EPD Milieuverklaring, hebben standaard een witte uitvoering een SRI 102 en zijn FM Approved. 

Daarnaast toont WECAL op de beurs de toepassing  
van de door Polyglass® ontwikkelde en gepatenteerde  
ADESO® zelfklevende bitumen dakbanen met praktijk-
demonstraties. Deze zelfklevende dakbanen zijn samen  
met een aantal speciale onderlagen opgenomen in  
de bekende WECAL Menukaarten die nu per type dak-
bedekking (APP/SBS/APAO) doorontwikkeld worden.

STAND 167,168

HET HOOGSTE GEMAK
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ROVAL ALUMINIUM:  
NUMMER ÉÉN ALUMINIUM DAKRANDEN
Roval Aluminium is marktleider in de productie en levering van 
aluminium dakranden voor woningbouw en utiliteitsbouw en voor 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het assortiment bestaat uit de 
standaarddaktrimmen en uit architectonische dakranden. 
Als marktleider moeten je producten niet alleen van superieure  
kwaliteit zijn, maar ook je serviceapparaat. En je moet meer te  
bieden hebben dan een ander. Zo hebben we de keuze uit  
duizenden varianten aluminium dakranden. Alle modellen zijn  
leverbaar in vrijwel alle Ral-kleuren gemoffeld, brute of geanodi-
seerd. Hierdoor zijn er oneindig veel variaties mogelijk en is er voor 
elk bouwproject een aluminium dakrand die perfect past bij het 
ontwerp. Ervaar zelf wat het is om zaken te doen met een markt-
leider, zoals Roval Aluminium: alleskunner op het gebied van alu-
minium dakranden.Als totaalleverancier levert Roval Aluminium  
de aluminium dakranden desgewenst inclusief boorgaten,  
bevestigingsmiddelen, hoekstukken en verbindingsplaatjes.  
Extra bewerkingen op de bouwplaats of shoppen elders voor 
bijvoorbeeld bevestigingsmiddelen of hoekstukken hoeft niet meer. 
Dat is niet alleen makkelijk, het is ook nog eens tijd- en geldbespa-
rend. Behalve in aluminium dakranden is Roval ook gespecialiseerd 
in aluminium muurafdekkappen, die steeds vaker worden gebruikt 
als dakrandafwerking. www.roval.eu.

STAND 172

GUARDIAN: ASTL VARIABELE AFSCHOTBEVESTIGER
Ben je bezig met een isolatieplan op afschot op een beton dak? Maak je gebruik 
van verschillende lengtematen dakbevestiging om het verschil in isolatiedikte 
te overbruggen? Je hebt meerdere lengtes van de betonslagpluggen nodig, moet 
verschillende producten en hoeveelheden inkopen én aan het eind van het project 
heb je overschot. Daarnaast is het zoeken naar de juiste bevestiger enorm tijd-
rovend. Herken je dit probleem? Guardian biedt de meest efficiënte oplossing:  
de ASTL variabele afschotbevestiger. Hiermee kun je met slechts één bevestiger,  
een hoogteverschil tot 11 centimeter overbruggen. Deze bevestiger verstelt 
zichzelf automatisch. Het enige dat je moet doen is voorboren met onze speciale 

HB-CON boor mét stopper; vervolgens kun je de ASTL tule-schroefcombinatie  
bevestigen. Al meer dan tien jaar zeer succesvol toegepast in Europa.

STAND 129

DAKEN&ZAKEN

OUDEMAAS
Oudemaas is een flexibel en klantgericht familiebedrijf gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.  
Als groothandel voor bouw en industrie houden wij ons dagelijks bezig met innovatie en verbeteringen.  
Ons leveringsprogramma is onderverdeeld in vier productgroepen:
•  Bevestigingssystemen •  Gereedschappen & equipment
•  Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) •  Facility & reinigingsproducten

Een belangrijk aspect bij Oudemaas is de levering van totaaloplossingen. Wij bieden producten aan  
van hoge kwaliteit (A-merken) en met onze specialistische kennis, expertise en ondersteuning vanuit  

onze fabrikanten begeleiden wij u graag naar de slimste oplossing voor  
uw projecten. Goede samenwerkingsverbanden en korte lijnen zetten  
deze kansen om in successen. Op DAKEN & ZAKEN praten we u graag  
bij over ons leveringsprogramma. STAND 180100%

CIRCULAR

Overbrug 
110 cm afschot 

met één 
tule lengte
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DE NIEUWE GENERATIE PIR-ISOLATIE
Producent InSus BV uit Duiven lanceert een nieuwe generatie PIR-isolatie. Onder het Insu-label 
wordt duurzame spouw-, vloer- en platdakisolatie op de markt gebracht. In de gloednieuwe  
fabriek van maar liefst 30.000 m2 worden oude PU-sandwichpanelen gerecycled en nieuwe  
isolatieplaten gemaakt. Dus twee fabrieken onder één dak, heel efficiënt.
Na het recyclingproces worden vrijkomende stoffen zoveel mogelijk direct verwerkt tot nieuwe 
isolatieplaten. Indien nodig gaat het niet bruikbare materiaal terug naar de oorspronkelijke  
leveranciers of wordt ingezet voor andere toepassingen. Het unieke gesloten recyclingsysteem  
zorgt ervoor dat ook de drijfgassen worden afgevangen. Schadelijke drijfgassen uit het verleden worden geneutraliseerd 
zodat deze geen bedreiging meer vormen voor het milieu. De nieuwe isolatieplatenlijn heeft een capaciteit van 9.000.000 m2,  

waarmee InSus de ambitie heeft om met duurzame spouw- en platdakisolatie de markt blijvend te 
veranderen. Samen op weg naar circulair. Maak kennis met InSus op DAKEN & ZAKEN.

STAND 116

ÌMSORB
Ccf-nl is bekend van de potten en emmers Imsorb. Deze worden door de dakdekkers  
en installateurs veel gebruikt. Naast deze twee verpakkingen hebben we ook een serie 
zakken die zijn in te zetten op plaatsen waar het water niet kan worden opgevangen  
en op plaatsen waar men lekkage heeft en wil opvangen. 
Sinds 2022 zijn we een samenwerking gestart waardoor we dealer zijn van stroomaccu’s. 

Stroom is tegenwoordig duur en als je via zonnepanelen opgewekte stroom kunt opslaan, is die weer te 
gebruiken als het uitkomt. Bedrijven moeten soms in het weekend de PV-installatie uitzetten, dat is niet  
meer nodig met accu’s. Deze kunnen we leveren in een capaciteit vanaf 2 kWh en zijn modulair uit te  

bouwen tot 1 mWh. Voor op het werk leveren we sets die mobiel zijn en die  
stroom (230V en ook 380V) kunnen leveren op plaatsen waar geen stroompunt 
beschikbaar is. We zien u graag op de beurs!  
www.ccfnlgroenestroomaccu.nl. STAND 141

DAKEN&ZAKEN

BWZ HOLLAND
De laatste maanden ging het vrijwel elke dag over de stijgende energieprijzen en  
de noodzaak om te verduurzamen. Wij, als BZW Holland, hebben hét isolatiemateriaal 
als het over naisoleren en/of renoveren gaat. Bijkomende voordelen zijn het behoud 
van originele details en het voorkomen van vele uren timmerwerk. Kortom, dunne 
isolerende folies met een hoog isolerend rendement waarbij weinig ruimte nodig is 
om het toe te passen én het verkrijgen van subsidie mogelijk is!

Neem een kijkje bij onze stand en laat u verrassen over de mogelijk-
heden die het gebruik van isolerende folies u biedt! Advies op maat 
en bij interesse is bezoek op locatie mogelijk! 

STAND 120

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT VANDAAG, MET INVESTEREN IN KWALITEIT OP IEDERE LAAG.
Quality Roofing Systems is ambassadeur en specialist in duurzame kunststof daksystemen van uitzonderlijke kwaliteit in alle 
lagen. Zie ons als verbinder. Op het punt waar de beste producenten en verwerkers elkaar vinden. We verbinden een  onderlaag 
van kwaliteit met een toplaag van geselecteerde partners. Samen voor één duurzame  
oplossing. Zo leveren we duurzame premium kunststof daksystemen. We adviseren en  
ondersteunen proactief én preventief voor onder andere woningbouw, warenhuizen,  
scholen, zorginstellingen, VvE’s en industriecomplexen.
Op donderdag 3 november vindt de tweede editie plaats van de DAKEN & ZAKEN beurs.  

Wij zijn hier aanwezig om kennis te delen over onze producten,  
met in het bijzonder het dak concept met Rhepanol. Neem daarom 
een kijkje bij onze stand en laat u informeren over de beste en 
meest duurzame keuzes op het gebied van dakmaterialen.

STAND 108
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ETANCO 
Als Europese fabrikant levert Etanco bevestigingssystemen en toebehoren voor de waterdichtheid in ver- 
schillende sectoren van de bouw, zoals dak- en gevelbekleding, dakbedekking, veiligheid, façade, isolatie, 
houtbouw en meer. Op DAKEN & ZAKEN ligt onze focus op de bevestigingsmaterialen en veiligheids-
voorzieningen voor het platte dak. Met 101 verschillende ETA-keurmerken beschikt Etanco over een enorm 
uitgebreid assor timent van verschillende bevestigingsmaterialen voor het platte dak. Door de steeds hogere 
isolatienormen en de daarbijhorende dikkere isolatiepaketten kunnen wij steeds langere bevestigingssys-
temen aanbieden. Het valbeveiligingsassortiment van Etanco omvat systemen voor permanente collectieve 
valbeveiliging op het dak met een hekwerk/dakrandbeveiliging.  Deze kunnen zelfdragend, verankerd en 

neerklapbaar geleverd worden. Etanco beschikt ook over een volledig assortiment  
voor een veilige toegang tot het dak, met kooiladders en gevelladders, en een veilige circulatie  
op het dak met brugtrappen, looppaden, koepel- en lichtstraatbeveiliging.  
Ontdek ons uitgebreide programma en de meerwaarde van een totaalleverancier. STAND 155

NOPHADRAIN: GEBRUIK DE RUIMTE!
Al meer dan twintig jaar geeft Nophadrain invulling aan haar filosofie ’gebruik de ruimte’ 
met de ontwikkeling en productie van slimme systemen voor het inrichten van gebruiks-
daken. Daarbij vervullen we een belangrijke rol bij de advisering en zijn we nauw betrokken  
bij de uitvoering. Nophadrain ontwikkelt en produceert systemen die vegetatie en beloop- 
en berijdbare verhardingen op daken en parkeerkelders mogelijk maken. In onze slimme 
drainagesystemen voegen we de verschillende functielagen in de opbouw van een gebruiks-
dak samen tot één product. En bent u ook al bekend met slimme combinatie van water-
retentie en waterbuffering van Nophadrain? We vertellen u graag meer over hoe u met het 
toevoegen van een extra waterbuffer de waterhuishouding op een intensief of extensief groendak naar een hoger niveau tilt, 

en hoe het de kleine waterkringlopen versterkt. Op donderdag 3 november 2022 vindt u 
ons op de vakbeurs DAKEN & ZAKEN. Zien we u daar?

STAND 158

RECTICEL: EFFECTIEF EN DUURZAAM GEÏSOLEERDE DAKEN  
Een toekomst met goed geïsoleerde gebouwen en energieverlies zoveel mogelijk beperken is ons doel. Effectief en duurzaam 
isoleren zorgen dat energie niet verloren gaat en CO2-uitstoot wordt verminderd. Met dakisolatie zijn veel voordelen te behalen! 
Het kiezen van het juiste isolatiemateriaal is daarbij essentieel. Een van de toppers op het platte dak is Eurothane® Silver. 
Deze universele thermische isolatieplaat is tevens verkrijgbaar in afschot. Standaard FM Approved en KOMO-gecertificeerd 
om met diverse dakbedekkingssystemen te combineren. Of maak kennis met Deck-VQ®, een beschermde vacuümisolatie plaat 
(de enige op de markt). Een echte 
probleemoplosser als de ruimte om 
te isoleren beperkt is. Deze plaat 
heeft bij een dikte van 45 mm een 
RD-waarde van 5m²K/W. Recticel 
Insulation levert isolatieoplossin-
gen aan bouwprofessionals voor 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
Wat wij belangrijk vinden?  
Het leveren van een betrouwbaar 
partnerschap en de juiste expertise 
aan de bouwsector. We ontzorgen 
onze opdrachtgevers en realiseren 
de beste oplossing voor elk isolatie-
vraagstuk. Onze isolatie experts 
geven advies, bieden technische 
ondersteuning, verzorgen bereke-
ningen, afschotplannen, bestektek-
sten en leginstructies.  
www.recticelinsulation.nl. 

STAND 136
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HOE EEN GOEDE BINNENLUCHTKWALITEIT EEN GOEDE INVLOED HEEFT OP ONDERWIJS
Mensen brengen 90 procent van hun tijd binnen door en het ontbreken van de juiste daglicht- en ventilatiestrategie  
kan een negatieve invloed hebben op het welzijn, comfort en de prestaties van leerlingen. Een recent onderzoek  
van de VELUX Groep richtte zich op het welzijn en de productiviteit van mensen.  
Uit de resultaten bleek dat 78 procent van de ondervraagden niet weet dat binnenlucht 
vervuilder is dan buitenlucht. 

Natuurlijke ventilatie door het openen van ramen en lichtstraten 
zodat er frisse lucht binnen kan stromen, blijft een eenvoudige, 
voordelige en begrijpelijke manier om het risico op besmetting 
te verkleinen. 

STAND 175,176

KOM ONTDEKKEN BIJ ROBA METALS OP STAND 178
Roba Metals is een familiebedrijf met 85 jaar passie voor metaal. Wij beheersen de hele keten van inkoop en verwerking,  
tot verkoop en logistiek. Onze specialiteiten liggen in recycling, non-ferro, roestvaststaal, aluminium en staal.  
Wij vertegenwoordigen twee exclusieve merken uit Finland en Italië, die wij tentoonstellen op onze stand 178. 

Nordic Copper is de productrange van Aurubis en staat voor unieke architectonische  
oplossingen, een lange levensduur voor gebouwen en een verantwoorde keuze voor  
toekomstige generaties. 

Zintek is de enige Italiaanse producent van gewalst titaanzink voor toepassing in de bouw  
en architectuur. In de fabriek in Porto Marghera – Venetië, waar  
Zintek sinds 1936 actief is, vindt de complete keten van het smelten 
en gieten, tot de productie en verdere commercialisering plaats.

STAND 178

COOL³ - RENOLIT ALKORPLAN ZET ZICH IN VOOR EEN BETER KLIMAAT
Minder energie, minder CO2, meer zuurstof. Dat is waar Cool³ voor staat. Deze campagne van RENOLIT ALKORPLAN Roofing 
Products is goed voor het milieu, promoot duurzame producten en engageert zich om ook in 2022 opnieuw bomen aan te 
planten, een initiatief waarbij ze zich mee inzetten om de CO2-uitstoot te helpen verlagen.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 36% van de totale CO2-uitstoot en om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDGs) van de VN te halen moet de industrie steeds meer innovatieve oplossingen aanbrengen. Dergelijke oplossingen zijn 
bijvoorbeeld de RENOLIT ALKORPLAN Bright cool roof en RENOLIT ALKORPLAN Smart cool colour roof dakmembranen. 
RENOLIT ALKORPLAN Bright combineert de kwaliteit en de voordelen van het RENOLIT ALKORPLAN dakmembraan met een 
hoge reflectie van zonnestralen (SRI of zonnereflectie-index van 115). Bij een traditioneel dak kan de temperatuur op het  
dak oplopen tot 85 °C, de temperatuur binnenin het gebouw tot 30 °C. Bij een RENOLIT ALKORPLAN Bright dakbaan blijft  
de temperatuur van de dakbaan beperkt tot 45°C en de binnentemperatuur tot 25°C. Een cool roof zorgt dus voor een  
hoger wooncomfort en levert bovendien een forse besparing op het energieverbruik van airconditioning (tot 43%).  
Minder airco, minder energie, en bijgevolg minder CO2-uitstoot. RENOLIT ALKORPLAN Smart is een technologisch en inno-
vatief hoogstandje dat niet alleen zorgt voor een perfecte afdichting en een goede mechanische en chemische weerstand, 
maar dat ook energie besparend, duurzaam, veelzijdig en esthetisch is én garant staat voor een lange levensduur.  
Dankzij de speciale pigmenten van de exclusieve solar shield technologie verlaagt RENOLIT ALKORPLAN Smart ook de  

temperatuur van het dakoppervlak.

Een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot zijn een mooi bewijs dat cool roof en cool colour roof 
daksystemen het probleem van het stedelijke hitte-eilandeffect – het welbekende fenomeen van over-
verhitte stedelijke gebieden – mee helpen aanpakken. Bovendien kunnen deze producten op het einde 
van hun levenscyclus volledig gerecycleerd worden.

STAND 122



DAKEN&ZAKEN

RETENTIEDAKEN VAN OPTIGRÜN 
Optigrün, marktleider op het gebied dakbegroeiing en daktuinsystemen zal ook 
dit jaar weer aanwezig zijn op DAKEN & ZAKEN. Doel van de deelname is om 
kennis over te dragen aan de dakenbranche, met name het hoe en waarom van 
retentiedaken en welke rol de dakdekker hierin kan hebben op het gebied van 
een kwalitatief hoogstaande dakbedekkingsconstructie. Retentiedaken nemen 
een grote vlucht in de bouw vanwege vergunningen en verankering in beleid. 
Niet elke dakdekker is bekend met de eisen en voorwaarden aan dakbedekking, 
met details en aansluitingen wanneer de afwerking van het dak een retentiedak 
is met bijvoorbeeld een intensieve daktuin daarop. Tijdens DAKEN & ZAKEN 

laten we de verschillende opbouwen zien, maar 
ook de do’s and don’ts van dergelijke daken. 

STAND 104
D É  D A K B E G R O E N E R

BEZOEK LEISTER OP DAKEN & ZAKEN 2022!
Wij hebben alles voor het perfect lassen van platte en licht hellende daken.
www.leister.nl
www.leister.shop

STAND 132

BREED SCALA AAN ZINKPRODUCTEN
Volgens EN988 standaard geproduceerd, zorgt El Zinc® titaanzink voor 
een lange levensduur, een prachtige uitstraling en een hoogwaardige 
oplossing voor nieuwe bouwontwikkelingen. Het bedrijf beschikt over  
het KOMO-certificaat voor haar platte producten en beschikt met haar 
team van experts over alle gewenste vakkennis om u bij uw projecten van 
dienst te zijn.
In onze Nederlandse voorraad treft u naast de traditionele zinken rollen 
en platen (El Zinc® Natural), een breed scala van geprepatineerd  
architectonisch zink verkrijgbaar in 8 gekleurde afwerkingen:

• El Zinc Rainbow® rood, blauw, groen, zwart, goud en bruin
• El Zinc Graphite®: donkere grijstint
• El Zinc Slate®: pre gepatineerd mat grijs

Asturiana de Laminados S.A. werd opgericht in 2006 onder de merknaam 
El Zinc® en is snel uitgegroeid tot een van ’s werelds toonaan gevende 
fabrikanten van gewalst zink voor architecturale metalen bekleding.  
El Zinc® helpt ontwerpers tot de verwerkers aan alle informatie en 
begeleiding om hoogwaardige gevels en daken te kunnen realiseren. 
Zoals bijvoorbeeld de strakke lijnen van het door Jaap Stobbe Architecten 
ontworpen woningbouwproject dat een elZinc Graphite felsnaaddak met 

zonnepanelen combineert. 
Gerealiseerd door ver werker 
Zink en Zetten Noord.

STAND 120

51



53

DAKEN&ZAKEN

MAATWERK PREFAB ALUMINIUM DAK- EN GEVELOPLOSSINGEN
Meilof Riks heeft alle disciplines in huis voor de productie én montage van maatwerk  
aluminium dak- en gevelproducten voor de zakelijke markt. Verkoop, meedenken in het  
voortraject, werk voorbereiding, productie en montage: het bedrijf doet het allemaal.  
Ze onderscheidt zich door de aluminium bouwproducten in lengtes tot wel 16 meter. 

Door Meilof Riks vroegtijdig in het bouwproces te betrekken, kan zij zorgen voor kostenbesparende oplossingen.  
De lichtgewicht producten vragen namelijk geen zware achterconstructies. Duurzaam, volledig recyclebaar en onder-
houdsarm. Het bedrijf produceert veel prefab aluminium dakgoten, dakranden, afdekkers en kaders. Deze geven woningen 
en gebouwen een unieke uitstraling, zowel bij hoogbouw als bij laagbouw. De duurzame bouwproducten zijn te produceren 

in diverse modellen, kleuren en stijlen. Halen koudebruggen de isolatiewaarde 
onderuit? De geïsoleerde gevelbanden dragen bij aan het verhogen van het 
energielabel. 

STAND 114

KLOK DAKKAPELLEN 
Klok Dakkapellen uit Nieuwleusen fabriceert  
prefab dakkapellen in eigen fabriek.
De dakkapellen worden op maat  gemaakt  
met hoogwaardige en duurzame materialen.
Bezoek ons op stand nummer 177.

STAND 177

QUIN GLOBAL BENELUX BV
Een drijvende kracht achter Private Label, duurzame membraanlijmen, primers en PU- 
lijmtechnologie. De wereld evolueert en vraagt om producten die duurzamer zijn en het 
milieu minder belasten. Hierin lopen wij voorop. Door onze samenwerking met 's werelds 
grootste systeemfabrikanten begrijpen wij het belang van een robuuste en consistente  
toeleveringsketen, waar ter wereld die zich ook bevindt.
We hebben 3 wereldwijde productielocaties: Quin Global UK - Perth, Schotland,  
Quin Global United States - Omaha, Nebraska, en Quin Global Asia Pacific - Canberra, Australië 
met een 4e productiefaciliteit in Europa in 2023.

Technische lijmexperts ter plaatse in het Verenigd Koninkrijk, de EU, India, Maleisië, Australië en de  
VS - Quin Global heeft het terrein afgedekt om elke OEM te ondersteunen. Kom en spreek met onze  
experts op stand 177 om onze laatste innovatie-ontwikkelingen te bespreken.

STAND 177

MERFORD 
Bij Merford reduceren we iedere vorm van geluidsoverlast en maken we  
gewenst geluid tot een beleving. Met innovatieve en hoogwaardige oplos-
singen op het gebied van geluidsbeheersing en maatwerk akoestische deuren. 
De akoestische systemen van Akoestikon zorgen voor een efficiënte aanpak 
van geluidsoverlast. De systemen kunnen worden gebuikt voor iedere  
denkbare toepassing in de blinde bouwdelen van dak-, plafond-, wand- en 

vloerconstructie en voor zowel nieuwbouw  
als renovatie projecten.

STAND 140




