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Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. Dat zijn, al sinds de oprichting in 1987, de uitgangs-

punten van Dakbedekkingsbedrijf Elro. De kracht van Elro ligt in meer dan 25 jaar ervaring, 

uitgebreide kennis, goed geschoolde mensen en toepassing van hoogwaardige producten.  

Met vier vestigingen, strategisch verspreid over Nederland, staat Elro garant voor kwaliteit  

in de breedste zin van het woord. Van het aanbrengen van bitumineuze en/of kunststof  

dakbedekkingen op renovatiedaken, tot groendaken, energiedaken, parkeerdaken, dakonderhoud, 

dakbeheer en dakveiligheid. Professioneel, betrouwbaar en altijd met een duurzaam resultaat.  

zorG Voor uw daK

Sinds 1987
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Van dakbedekking 
tot dakduurzaamheid
Ons werkterrein beslaat alles wat met platte en flauw hel-
lende daken te maken heeft. Of het nu gaat om dakbedek-
king, isolatie of bouwkundige renovatie, het verbeteren 
van de waterhuishouding of de veiligheid van mensen die 
op het dak werken. Onze vakmensen worden continu bij-
geschoold. Een garantie voor een goed onderbouwde diag-
nose, deskundig advies en een hoogwaardige uitvoering. 
Onze offertes zijn duidelijk gespecificeerd en eventueel 
voorzien van foto’s, inspectierapport en materiaalmonsters, 
windbelasting- en bouwfysische berekeningen.

Spaar het milieu én uw portemonnee
Elro is specialist in het ontwerp, de ontwikkeling en realisatie 
van duurzame daken. Een duurzaam dak is in de eerste plaats 
een dak dat door zijn ontwerp en uitvoering tenminste 20 jaar 
zijn functie vervult. Duurzame daken kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het terugdringen van problemen rondom 
lucht(vervuiling), water(overlast) en energie(gebruik). Duurzame 
daken zijn er in vele varianten. Onze oplossingen reiken van 
beter isoleren tot gerecyclede CO2-absorberende dakbedekking 
en van zonnepanelen tot complete daktuinen. Oplossingen 
waarmee u niet alleen het milieu spaart, maar ook uw porte-
monnee. 

k e n n i s  v a n  d a k i n n o v a t i e s



Voor Elro zijn klanttevredenheid en kwaliteitsbewustzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Wij werken uitsluitend met goed opgeleide vakmensen en hoogwaardige, duurzame materialen. 

Kwaliteit staat bij ons niet alleen op papier, het staat centraal in de hele organisatie. Van  

adviezen, offertes, uitvoering, service tot en met onderhoud. Tevreden klanten zijn onze  

beste ambassadeurs, dus voor minder doen we het niet. U kunt rekenen op duidelijke  

communicatie, goede nazorg en oog voor detail. Ook beschikken wij over kwaliteitscertificaten 

en zijn wij lid van de brancheorganisatie. Uw garantie voor onze kwaliteit!

ooG Voor detail
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Elro is in het bezit van het KOMO-proces-
certificaat en het VCA**-certificaat. Dit  
garandeert dat onze werkzaamheden op 
het gebied van veiligheid, uitvoering en  
onderhoud van dakbedekkingsconstruc-
ties, voldoen aan de vastgelegde eisen en 
processpecificaties. 

Elro is in het bezit van het ISO 9001- 
certificaat en het ISO 14001-certificaat. 
Garantie dat het door ons gehanteerde 
kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan 
de eisen voor het uitvoeren en onderhouden 
van dakbedekkingsconstructies en dat ons 
milieuzorgsysteem voldoet aan de milieu- 
eisen.  

Elro heeft het BDA rapport ‘Bewezen kwali-
teit van uitvoering van gesloten dakbedek-
kingsconstructies’. Hiermee hebben wij 
aangetoond, conform het referentiekader, 
in staat te zijn gecompliceerde dakwerken 
met gesloten dakbedekkingssystemen en 
-constructies voor platte daken zelfstandig 
te omschrijven, uit te voeren, op te leveren 
en te onderhouden. 

Elro is lid van de brancheorganisatie  
Vebidak. 

Elro schoolt haar mensen bij Tectum, het 
opleidingsinstituut van de branche.

Elro geeft een schriftelijke verzekerde  
garantie.

Scholing
Onze mensen zijn ons kapitaal. Daarom doen wij er alles 
aan om een goed werkgever te zijn én om onze mensen  
op het hoogste niveau te houden. Wij bieden hen bedrijfs-
opleidingen met aandacht voor praktijk én theorie. 

garantie 
voor kwaliteit
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ALKMAAR

SON

APELDOORN

GORINCHEM

Elro werkt vanuit de vestigingen Apeldoorn, Gorinchem, Alkmaar en Son. Door de ligging en 

spreiding van deze vestigingen kunnen wij klanten in heel Nederland bedienen en profiteren 

wij, en daarmee u, van een optimale logistiek. Hierdoor reageren wij altijd alert, 24 uur per dag, 

365 dagen per jaar, op vragen of wensen van klanten. 

In de afgelopen decennia hebben wij een indrukwekkend klantenbestand weten op te bouwen 

waar we trots op zijn. Onze opdrachtgevers variëren van woningbouwverenigingen, bedrijven, 

overheden, VVE’s en zorginstellingen tot pensioenfondsen, vastgoedbeheerders en institu- 

tionele beleggers. 

landelijKe deKKinG
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U kunt bij Elro terecht voor alles wat met platte en flauw 
hellende daken te maken heeft. Wij zijn gespecialiseerd in 
duurzame, multifunctionele daken, zoals groendaken, par-
keerdaken en energiedaken. Indien nodig, brengen wij daar-
bij bouwkundige voorzieningen aan zoals nieuwe onder-
gronden en rand-, boeiboord- en opstandcorrecties. Ons 
totaalpakket is verder gestoeld op de volgende zes pijlers:

elro dakonderhoud
De verwachte levensduur van Elro daken is ten minste 20 
jaar. Vakkundig preventief onderhoud verkleint de kans op 
schade en verlengt de levensduur van het dak. Met een 
Dakonderhoudscontract bent u verzekerd van een jaarlijkse 
inspectie en schoonmaakbeurt van uw dak. Kleine gebreken 
worden direct verholpen waardoor we waterschade en hoge 
reparatiekosten voorkomen. 

elro 24-uurSSerVice
Een daklekkage moet verholpen worden. En snel ook, want 
niemand zit te wachten op waterschade. Daarom kunnen al 
onze klanten rekenen op onze 24-uursservice. Bij lekkage 
kunt u dus 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bij ons te-
recht. Een prettig idee! 

elro dakVeiligheid
Ook een dak is een werkomgeving, waarbij de arbeidsom-
standigheden veilig moeten zijn. Wij maken een professi-
onele risico-inventarisatie en evaluatie van uw dak. We 
brengen onveilige situaties in kaart en geven aan wat 
nodig is om uw dak (weer) veilig te maken. Ook kunt u 
bij ons terecht voor het installeren en keuren van dak-
veiligheidssystemen, hekwerken en kooiladders. 

elro energiedaken
Een dak is de ideale locatie om groene stroom op te wek-
ken. De zon is een onuitputtelijke bron van energie en over-
al op aarde beschikbaar. Bovendien komt bij de productie 
van zonne-energie geen CO2 vrij. Met slimme dakoplossin-
gen wekt u niet alleen energie op, maar bespaart u ook veel 
energie door uw dak te betrekken bij de klimaatbeheersing 
van het gebouw. De levensduur van een energiedak is min-
stens 25 jaar. Bovendien zijn er in veel gevallen subsidiemo-
gelijkheden. Uw investering levert dus energie en geld op. 

elro groendaken
Het begroenen van daken is sterk in opkomst. Niet zo 
vreemd, want een groendak zorgt voor een wezenlijke bij-
drage aan een beter woon- en leefklimaat in de stad. Niet 
alleen heeft een groendak een temperatuur regulerende 
werking en zorgt het voor een fraaie aanblik, groendaken 
bufferen ook regenwater en verminderen luchtvervuiling. De 
vele voordelen zorgen ervoor dat steeds meer gemeenten 
subsidie geven op groendaken. Hét bewijs dat een groendak 
een meer dan verantwoorde investering is. Bovendien be-
schermt begroeiing de dakafdichting tegen extreme weersin-
vloeden zoals hitte en kou, sneeuw, storm en hagel. De le-
vensduur van een groendak is dan ook langer dan die van 
een traditioneel dak. 

elro parkeerdaken
Daken worden steeds vaker gebruikt om op te parkeren. 
Zeker in binnenstedelijk gebied en bij winkelcentra is het 
een groot voordeel om makkelijk, veilig en dichtbij de be-
stemming te kunnen parkeren. Voor elke mogelijke situatie 
kunnen wij u het juiste systeem adviseren. Niet onbelang-
rijk, want door de extreme belastingen worden er hoge  
eisen gesteld aan parkeerdaken. Bij de inrichting van het 
parkeerdak wordt uiteraard terdege rekening gehouden 
met belijning, verlichting, stalling van winkelwagens en 
overige relevante zaken. Bovendien maken wij vooraf een 
plan waarin bereikbaarheid van de omgeving en beperking 
van de overlast tijdens de uitvoering centraal staan.

alles onDer één Dak

De brochures  

met betrekking tot  

deze zes pijlers kunt u, 

na één telefoontje, 

vrijblijvend  

ontvangen.
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•	 Bitumineuze	en/of	kunststof	dakbedekkingen
•	 Inspectie	van	daken
•	 Dakrenovatie	met	thermische	en	bouwkundige	aanpassingen
•	 Dakonderhoud
•	 Dakbeheer
•	 Waterhuishouding	van	daken
•	 24-uursservice	
•	 Energiedaken
•	 Groendaken
•	 Parkeerdaken
•	 Dakveiligheid

Elro is in het bezit van het KOMO, ISO 9001, ISO 14001 en VCA**-certificaat, 
lid van de branchevereniging Vebidak en doet haar scholing bij Tectum.

alles onDer één Dak

Hoenderparkweg 48a

7335 GV Apeldoorn

T 055 541 30 05

Avelingen West 27a

4202 MS Gorinchem

T 0183 630 633

Fluorietweg 16d

1812 RR Alkmaar

T 072 540 77 70

Ekkersrijt 4503

5692 DN Son

T 0499 49 49 00

www.elroDuurzameDaken.nl
info@elroDuurzameDaken.nl


