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dakonderhoud
Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden waar Elro voor staat. Een
duurzaam dak is in eerste instantie een dak met een lange levensduur. Een Elro-dak gaat, mits
goed onderhouden, minimaal 20 jaar mee. Goed onderhoud regelt u eenvoudig en zorgeloos
met het Elro Dakonderhoudscontract.
Dakbeheer
Vakkundig preventief onderhoud verkleint de kans op schade en verlengt de levensduur van uw
dak. Met een Elro Dakonderhoudscontract bent u verzekerd van een jaarlijkse inspectie en
schoonmaakbeurt. Kleine gebreken worden direct verholpen, waardoor waterschade en hoge
reparatiekosten worden voorkomen. Wij kunnen uw complete dakenbestand in kaart brengen
en op een afgesproken conditieniveau brengen en houden.

Verleng de levensduur
van uw dak
Voorkomen is beter dan genezen, ook als het gaat om
uw dak. Watermanagement speelt een belangrijke rol bij
goed dakbeheer. Hemelwater moet goed kunnen worden
afgevoerd. Gebeurt dat niet, door verstopping of gebrek aan
noodoverlopen, dan kan het dak bezwijken onder het
gewicht van een grote hoeveelheid hemelwater of sneeuw.
Het tijdig signaleren van gebreken voorkomt dus vervolgschade en onnodig hoge kosten.

Het Elro Dakonderhoudscontract
kent drie verschillende varianten:
Basis:
Jaarlijkse reiniging van het dak; verwijderen van bladeren
en vuil, schoonmaken van afvoeren en controle op gebreken. Aanvullende werkzaamheden worden in overleg
uitgevoerd.
Basis Plus:
Basispakket, aangevuld met een duidelijke, uitgebreide
rapportage inclusief foto’s over de conditie van het dak.
Uitgebreid:
Basis Plus, aangevuld met insnijdingen in het dak om de
conditie van de dakconstructie te bepalen. De rapportage
wordt desgewenst aangevuld met materiaalmonsters,
windbelasting- en bouwfysische berekeningen. Ook krijgt
u advies over de te nemen maatregelen en een heldere
budgettering van de onderhoudskosten van het dak.
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Zorg voor uw dak
Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. Dat zijn, al sinds de oprichting
in 1987, de uitgangspunten 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.

dakonderhoud

Hoenderparkweg 48a

Avelingen West 27a

Fluorietweg 16d

Ekkersrijt 4503

7335 GV Apeldoorn

4202 MS Gorinchem

1812 RR Alkmaar

5692 DN Son

T 055 541 30 05

T 0183 630 633

T 072 540 77 70

T 0499 49 49 00

www.ELROduurzamedaken.nl
info@elroduurzamedaken.nl
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