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Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden waar Elro voor staat. Ons  

werkterrein reikt verder dan het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van daken. Sinds  

2003 hebben wij onze activiteiten uitgebreid met veiligheidsvoorzieningen op platte en flauw 

hellende daken, want werken op een dak brengt risico’s met zich mee. Wij brengen die risico’s 

in kaart en bieden concrete oplossingen voor een veilige werkomgeving.
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Veilig het dak op
Hoewel u bij een werkomgeving waarschijnlijk niet direct 
aan een dak denkt, wordt er ook op een dak regelmatig  
gewerkt. En dus moeten de arbeidsomstandigheden veilig 
zijn. Een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aan-
dacht krijgt. Niet alleen omdat het belangrijk is, maar  
ook omdat een dak simpelweg moet voldoen aan de wet- en 
regelgeving. Elro Dakveiligheid maakt een professionele 
RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie). Wij brengen  
onveilige situaties in kaart en geven aan wat nodig is  
om een dak (weer) veilig te maken. De rapportage wordt 
aangevuld met een duidelijke tekening van het dak en een 
overzicht van de te nemen maatregelen. 

VeiligheidsVoorzieningen
Wij staan u graag bij in het faciliteren van een makkelijke en 
veilige toegang tot het dak. Ook kunt u bij ons terecht voor  
het installeren en keuren van dakveiligheidssystemen, hekwerken, 
kooiladders en dakluiken. Gevarenzones bakenen wij af met 
behulp van belijning of markering. Voor optimale zekerheid kiest 
u voor één van onze veiligheidssystemen. De oplossingen 
variëren van een individueel verankeringspunt tot en met een 
compleet valbeveiligingssysteem met verankeringspunten en 
kabelvoorzieningen. Uiteraard staan ook bij deze werkzaam-
heden kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid centraal.
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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 dak- 
bedekkingen op renovatiedaken tot groendaken, energiedaken, parkeerdaken, 
dakonderhoud, dakbeheer en dakveiligheid. Professioneel, betrouwbaar en  
altijd met een duurzaam resultaat.  

Zorg voor uw Dak

dakveiligheid

Hoenderparkweg 48a

7335 GV Apeldoorn

T 055 533 69 57

Avelingen West 27a

4202 MS Gorinchem

T 0183 689 726

Fluorietweg 16d

1812 RR Alkmaar

T 072 540 23 54

Ekkersrijt 4503

5692 DN Son

T 0499 49 49 00

www.elroDuurZameDaken.nl
info@elroDuurZameDaken.nl


