Enschede

Farwick
Groenspecialisten
Farwick is al sinds 1898 een vertrouwde naam in
Oost-Nederland. Wij hebben als eerste hoveniersbedrijf
in Nederland het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier’ ontvangen. Tot onze kernactiviteiten
behoren het ontwerpen, realiseren en onderhouden van
groenvoorzieningen, particuliere tuinen, daktuinen,
vegetatiedaken en natuurbaden. Vanuit Enschede en
Nijverdal zijn wij met zo’n 35 hoveniers dagelijks actief.
Ons bedrijf is ISO-, VCA*-, PSO en Groenkeur
(Daken Gevelbegroening) gecertificeerd.

Intensieve dakbegroening onder
de Verzekerde Daktuingarantie
Onze werkwijze

De kracht van ons bedrijf is dat wij ons
blijven onderscheiden door ‘naast’ onze
opdrachtgever te staan en deze te ontzorgen gedurende het hele project; vanaf
de advies- en offertefase tot aan realisatie
en onderhoud. Persoonlijke betrokkenheid
en korte lijnen zijn ons credo. Zo weten
wij al decennia opdrachtgevers aan ons
te binden. Omdat het ontwerpen, realiseren
en onderhouden van daktuinen een groeiend
onderdeel is van onze activiteiten zijn wij
eind 2015 partner geworden van Optigroen
dakbegroeningssystemen. De markt voor
groene daken is de laatste jaren steeds

professioneler geworden. Alle betrokken
partijen in de bouw weten wat de basisopbouw is van een daktuin. Elk dak is
echter uniek dus komen wij dagelijks
situaties tegen die vragen om maatwerkoplossingen.
De combinatie van een dakafdichting van
de hoogste kwaliteit met een beproefd dakbegroeningssysteem geeft dan maximaal
vertrouwen.

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 terug
gebracht, vanzelfsprekend zonder kosten.

Met de vierde generatie aan het roer van
het familiebedrijf, blijven wij de uitdaging
aangaan de juiste koers uit te zetten naar
een duurzame toekomst waarin vergroenen
van de stedelijke omgeving centraal staat.

Onze samenwerking
met Wédéflex

Auke Vleerstraat 180
Postbus 3666, 7500 DR Enschede
Telefoon: 053 - 428 33 11
E-mail: info@farwick.nl
Internet: www.farwick.nl

Een goede relatie met alle betrokken
bouwpartners zorgt voor vertrouwen bij
de opdrachtgever. Daarom werken wij
graag samen met Wédéflex. De Verzekerde
Daktuingarantie van Wédéflex sluit naadloos
aan op onze visie ten aanzien van daktuinen; een degelijk daktuinsysteem geleverd
door gerenommeerde hoveniersbedrijven
geplaatst op aantoonbaar en kwalitatief
beproefde dakbedekking aangebracht door
gerenommeerde dakbedekkingsbedrijven.
Een opdrachtgever die zekerheid zoekt weet
waar hij die kan vinden; een daktuin met een
Verzekerde Daktuingarantie is voor ons het
voorbeeld van vertrouwen en kwaliteit
van het hoogste niveau.

Als gevolg van intensief ruimtegebruik
vindt een opstapeling plaats van meerdere
functies in één gebouw. In dat licht bezien
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.
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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

ALPHATOREN - ENSCHEDE

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

SAXION SOLARGROENDAK
09/2017

UNIPRO - HAAKSBERGEN

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