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

volgt Elro nauwlettend de bewegingen in de markt van bestaande bouw. Een duidelijke ontwik-

keling is, vanwege beperkte en kostbare binnenstedelijke ruimte in Nederland, de behoefte aan 

ruimtebesparende oplossingen. De vele auto’s in het dagelijkse stadsverkeer vragen om meer 

parkeerruimte voor wonen en werken. Parkeerdaken voorzien in deze toenemende behoefte en 

bieden uiteenlopende oplossingen voor praktisch gebruik van dakoppervlakte.

ParKeerdaKen
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Lange Levensduur
Parkeerdaken kunnen voorzien in een aantrekkelijke bin-
nenstedelijke omgeving met ruimte voor natuur en  
recreatie. Omdat de waterdichte laag van het dak goed  
beschermd wordt, blijft de primaire functie voor water- 
kering behouden. Parkeerdaken staan garant voor een 
lange levensduur en zijn veelal opnieuw te gebruiken in 
geval van renovatie of uitbreiding.

Parkeerdaksystemen
De toepassing van een parkeerdak is afhankelijk van  
factoren zoals gebouwconstructie in combinatie met  
verkeersintensiteit. Er zijn diverse parkeerdaksystemen  
mogelijk, zoals:

•	 afwerking	van	gietasfalt;
•	 afwerking	van	demontabele	en	modulaire	
	 betonelementen;
•	 afwerking	van	zand	of	split	in	combinatie	
	 met	(geprofileerde)	klinkerbestrating;
•	 met	of	zonder	isolatie;
•	 in	combinatie	met	in-	of	extensieve	
 dakbegroeiing en/of waterpartijen.

diverse uitvoeringsmogeLijkheden
Op een parkeerdak kunnen belijningen en rijmarkeringen  
in diverse uitvoeringen en kleuren worden aangebracht. 
Volledige terreininrichting is ook mogelijk. Denk hierbij  
aan zaken zoals bebording, parkeertoegangssystemen, 
aanrijdbeveiligingen, opstelplaatsen voor winkelwagens, 
verlichting, vuilnisbakken, zitmeubilair en plantenbakken. 
Afwerkingsmogelijkheden in diverse kleuren bieden een  
esthetisch fraai aanzicht.

van ontwerP tot onderhoud
Indien gewenst verzorgt Elro het gehele traject van ontwerp tot 
onderhoud. Een doordacht ontwerp zorgt in combinatie met 
goed onderhoud namelijk voor een probleemloos parkeerdak. 
Vooraf maken wij een plan van aanpak met opdrachtgever  
en gebouwgebruikers, waarbij communicatie en duidelijke  
afspraken centraal staan. Hierdoor wordt eventuele overlast 
beperkt en de uitvoeringsduur inzichtelijk gemaakt. Waar 
mogelijk kan het parkeerdak tijdens renovatie gefaseerd in  
gebruik blijven.
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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.  


