Duurzame, groene toepassingen zoals daktuinen, -parken en
-terrassen, dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving,
het milieu en de waarde van een gebouw. Daarnaast vindt
door intensief ruimtegebruik in steden een opstapeling
plaats van meerdere functies. Niet vreemd dus dat er steeds
meer daken als daktuin worden ingericht. Daktuinen bieden
behalve esthetica meerdere, belangrijke voordelen zoals
de warmte-isolerende werking, regenwaterbuffering, het
tegengaan van het heat-island effect in grote steden,
geluidsdemping en vergroten van de biodiversiteit.

Intensieve daktuinen met 100%
gegarandeerde kwaliteit en zekerheid
Samen met de allerbeste
daktuinspecialisten

De innovatieve daksystemen van Wédéflex
worden al jaren met succes toegepast in de
daktuinbouw. Voor het realiseren van een
kwalitatief hoogwaardige daktuin die goed
en met de juiste materialen is aangebracht,
werkt Wédéflex intensief samen met de
allerbeste daktuinspecialisten, inmiddels vijf,
geografisch verspreid over Nederland.
•
•
•
•
•

Binder Daktuinen - Poortugaal
Copijn Groenaanleg en beheer - Utrecht
Farwick Groenspecialisten - Enschede
Jonkers daktuinen - Venlo
Wencop Hoveniers - Barneveld

Gegarandeerde kwaliteit

Samen met onze daktuinspecialisten verzorgen wij daktuintotaalprojecten door het hele
land. Een succesvolle combinatie die garant
staat voor kwaliteit. En de mogelijkheden
zijn ongekend: het verbouwen van groente
en fruit, vijvers en beekjes of een volledig
dakpark met volwassen bomen.

Binder Daktuinen

Wédéflex zorgt voor het juiste daksysteem en
onze specialisten, ontwerpen, realiseren en
beheren de daktuin die u voor ogen heeft.

10 jaar Verzekerde
Daktuingarantie

Inherent aan grote investeringen voor intensieve daktuinen, zijn de hoge (herstel)kosten
bij onverhoopte lekkages en schades aan de
daktuin. Vanzelfsprekend doen wij er in
samenwerking met onze daktuinspecialisten
alles aan om dit te voorkomen. Maar als er
toch iets mis is, accepteren we de volledige
aansprakelijkheid. Samen met de betreffende
daktuinspecialist accepteren we voor een
periode van 10 jaar, de aansprakelijkheid
voor schade aan uw gebouwen door lekkage
aan de dakbedekking, mechanische schade
ten gevolge van de tuinaanleg of wortelgroei van de beplanting: de 10 jaar ALL-INN
Verzekerde Daktuingarantie. Zo kiest u voor
de zekerheid dat de lekkage wordt hersteld
en de daktuin in haar oorspronkelijke staat
wordt teruggebracht, vanzelfsprekend
zonder kosten.

Copijn Groenaanleg en beheer

Farwick Groenspecialisten

Uw voordelen

•S
 chadevaststelling door onafhankelijke
arbiter (BDA Dakadvies bv), wiens uitspraak
bindend is.
• Uw eigen risico is nihil.
• Verzekerde som blijft gedurende looptijd
gehandhaafd.
• Geen plafond aan het totaal op jaarbasis
uit te keren schadebedrag.
• U hebt geen onderhouds- of inspectieplicht
voor de dakbedekking.
• U ontvangt het Certificaat van Verzekerde
Dakbedekking en Daktuin.
• Mogelijkheid tot verlenging van de
garantieperiode.

Jonkers daktuinen
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Wencop Hoveniers

Innovatieve daksystemen van Wédéflex

Vanzelfsprekend moet de ondergrond - de basis - van de daktuin sterk, veilig en duurzaam zijn. Deze ondergrond beschermt de bouwkundige
constructie tegen de invloeden van de bovenliggende tuinlaag en de kracht van permanente wortelgroei. Bovendien moet het daksysteem
absoluut waterdicht zijn. Speciaal voor de toepassing onder intensieve daktuinen, ontwikkelde Wédéflex de Wédéflex MVB (Maaiveldbaan).
Deze unieke universeel gemodificeerde onderlaag met zware inlage vormt de basis van het daktuinsysteem. Afgewerkt met de wortelwerende
toplaag Wédéflex D4 No Roots, is deze combinatie een gewaarborgde en gegarandeerde oplossing voor elke intensief begroeide daktuin.

ONGEÏSOLEERD DAK
• Wédéflex D4 No Roots
• Wédéflex MVB
•	Koude kleeflaag van
Wédékal 7 of 8
• Beton

WARM DAK
• Wédéflex D4 No Roots
• Wédéflex MVB
•	Kleeflaag van warme
bitumen 110/30
• CG-isolatie
•	K leeflaag van warme
bitumen 110/30
• Bitumen primer Wédé-		
Indever Motorway
• Beton

OMGEKEERD DAK
•	XPS-isolatie
• Wédéflex D4 No Roots
• Wédéflex MVB
•	Koude kleeflaag van
Wédékal 7 of 8
• Beton

Eenvoud of luxe

Afhankelijk van uw wensen, de ondergrond, de constructie en het beoogde gebruik zijn de mogelijkheden van een daktuin ongekend. Zo
zijn er intensieve daktuinen, vergelijkbaar met een ‘gewone’ tuin of park. In een volwaardige, intensieve daktuin kunnen zelfs bomen, struiken,
paden en terrassen worden gerealiseerd. Daarnaast bestaan er extensieve daktuinen met eenvoudige begroeiing waarvoor minder (uitgebreid)
onderhoud noodzakelijk is. En daartussen bevindt zich afhankelijk van gebruik, begroeiing en ondergrond een enorme variatie aan daktuinen.

Voorbeelden intensieve daktuinen

VERANDA - ROTTERDAM

DE MEENT - PAPENDRECHT

RIJNVESTE - LEIDEN

CENTRE COURT - DEN HAAG

CENTRUMPLAN - TIEL

ANDAZ HOTEL - AMSTERDAM

SCHIPHOL - AMSTERDAM

PROVINCIEHUIS - DEN HAAG
09/2017

PARKBOULEVARD - ROTTERDAM
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