Poortugaal

Binder Daktuinen
Een verblijfs- of natuurfunctie geven aan het grijs-zwarte
dak van een parkeergarage, kantoor of opslagruimte is
de specialiteit van Binder Daktuinen. Onze creativiteit
gecombineerd met ons vakmanschap staat borg voor
een perfect resultaat. Want al meer dan 80 jaar zetten
wij al onze aandacht en kennis in voor de realisatie van
professioneel groen. Als familiebedrijf met oog voor detail
en grondig vakmanschap, bieden we steeds weer een
verrassende en praktische invulling met levend groen
voor elke omgeving. Daarbij kunt u vertrouwen op
meer dan vijftig deskundige medewerkers; hoveniers,
groeningenieurs en ontwerpers met ruime ervaring.

Intensieve dakbegroening onder
de Verzekerde Daktuingarantie
Onze werkwijze

Wij werken hoofdzakelijk voor professionele
klanten. Vanaf het eerste ontwerp houden
we rekening met de functionele wensen,
maar ook met het beoogde eindbeeld.
Onze daktuiningenieurs werken in nauw
overleg met de projectontwikkelaar,
architect, bouwaannemer en dakbedekker de ontwerpen gedetailleerd uit. Dit kan
zelfs tot op het niveau van een definitief
ontwerp inclusief details, open begroting en
uitgebreide bestekteksten. Een vroegtijdig
ontwerp, advies en engineering voorkomt
latere faalkosten en staat garant voor een
kwalitatief hoogstaand resultaat tegen een
aantrekkelijke prijs. Binnen ieder budget

kan een groene invulling gegeven worden.
Volgens ontwerp, planning en bestek worden
alle aanleg- en onderhoudswerkzaamheden
efficiënt uitgevoerd. Sinds 1996 zijn wij exclusief leverancier van Optigroen; het beproefde
daktuinsysteem om grijze daken te verrijken
met levend groen. Voor elke wens en plek
wordt zo een duurzame omgeving gerealiseerd.

Onze Verzekerde
Daktuingarantie

Onze visie

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 Wédéflex Duurzame
Daksystemen alles aan om dit te voorkomen. Maar als er toch iets mis is, accepteren we samen met Wédéflex de volledige
aansprakelijkheid, en bieden we bij onverhoopte lekkages 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.

Als groenbedrijf staan wij voor duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen door
te kijken naar het rendement op lange
termijn. Daarom hechten we ook veel belang
aan goed onderhoud. Bovendien zien steeds
meer partijen in de bouwketen het belang
in van goede groene oplossingen. Door
integraal en duurzaam met deze partijen
samen te werken, kunnen we op dit gebied
een enorme synergie bereiken.

Onze samenwerking
met Wédéflex
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Als gevolg van intensief ruimtegebruik
vindt een opstapeling plaats van meerdere
functies in één gebouw. In dat licht is het niet
vreemd dat er steeds meer daken als daktuin
worden ingericht. Daktuinen bieden behalve
esthetica meerdere, belangrijke voordelen
op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Wij werken bij de realisatie van groene
daken al meer dan 10 jaar samen met
Wédéflex. Gezamenlijk bieden wij een
unieke service: 10 jaar Verzekerde
Daktuingarantie. Daarbij verzorgen wij
alle benodigde beheer- en onderhoudswerken om uw daktuin in optimale conditie
te houden. Bovenop deze garantie bieden
wij nog eens 10 jaar systeemgarantie, wat
inhoudt dat u te allen tijde voorzien bent
van een werkend daktuinsysteem met
daarop florerend groen.
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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.

•
cm,
180-540 kg
• Drainagemat

SEA LIFE CENTER - DEN HAAG

• Beplanting
• Substraat/grond
60-100 cm,
1080-1800 kg
• Drainagemat of
Drainagelaag à
100-150 kg

NIEUW-CROOSWIJK - ROTTERDAM
09/2017

PARKEERGARAGE
EN SUPERMARKT - TIEL

• Beplanting
• Substraat/grond
30-60 cm,
540-1080 kg
• Drainagemat of
Drainagelaag à
100-150 kg
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