Venlo

Jonkers daktuinen

Jonkers daktuinen is onderdeel van Jonkers hoveniers.
Jonkers is een groenbedrijf in de breedste zin van
het woord met ruim 65 jaar ervaring in aanleg- en
onderhoudswerkzaamheden. Wij staan voor een
vakkundige en klantgerichte aanpak, zowel in ontwerp
en technische oplossingen als in aanleg en onderhoud.
Ons vaste team bestaat uit ongeveer 30 personen. Zij
zorgen ervoor dat elk project vakkundig wordtuitgevoerd.
De laatste decennia ontwikkelen we ons meer en meer tot
een specialistisch bedrijf op het gebied vandaktuinen.
Daarom investeren we graag in de ontwikkeling en
scholing van onze medewerkers om zo hun vakkennis
en vaardigheden op het hoogste niveau te houden.
Wij zijn hoofdzakelijk werkzaam in Zuidoost-Nederland
en breiden uit naar België en Duitsland.

Intensieve dakbegroening onder
de Verzekerde Daktuingarantie
Onze werkwijze

Groen kun je tegenwoordig op alle mogelijke niveaus realiseren, ook op een balkon
of dak. Sinds 1995 zijn wij franchisepartner
van Optigroen dak- en gevelbegroeiing.
Sindsdien hebben we een vast team voor
ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van
daktuinen. Om de specialistische kennis en
werkwijze te borgen hebben we in 2005 een
aparte werkmaatschappij voor daktuinen;
Jonkers daktuinen B.V.

De uiteenlopende projecten die Jonkers
daktuinen B.V. uitvoert zijn zowel extensief
als intensief. De oppervlaktes variëren tussen
de 1 en 10.000 m². Op deze daken maakt
ons bedrijf zoveel mogelijk gebruik van de
nieuwste technieken. Zo is in Brunssum
bijvoorbeeld een SolarRetentiedak gemaakt,
waar waterbuffering en het opwekken van
energie in één dak gecombineerd worden.

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.

Op een innovatieve en kwalitatieve manier
proberen wij de wereld om ons heen groener
te maken. Als familiebedrijf staan we voor
een natuurlijke benadering met oog voor
ieders persoonlijke wensen. Wij inspireren
de klanten om te kiezen voor biodiversiteit
en duurzaamheid en zo te investeren in de
generatie van morgen op een manier die bij
past bij de klant. Met gedrevenheid en passie
voor groen, brengen wij de natuur dichter bij
de mens. Vandaar onze slogan: Groen voor
iedereen!

Beckersweg 52
5915 PB Venlo
Telefoon: 077 - 354 42 01
Fax: 077 - 351 95 15
E-mail: info@jonkersdaktuinen.nl
Internet: www.jonkersdaktuinen.nl

Onze samenwerking
met Wédéflex

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.

Sinds 2016 zijn wij partner van Wédéflex.
Hiermee willen we onze visie op kwaliteit
en duurzaamheid extra ondersteunen. Door
onze samenwerking met Wédéflex en haar
Wédéflex Established Dealers kunnen wij 10
jaar Verzekerde Daktuingarantie bieden op
de aangelegde daktuin. De kwaliteit van de
totale opbouw wordt hiermee gewaarborgd.

Wédéflex Duurzame Daksystemen, Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

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

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

RONALD MCDONALD
KINDERVALLEI - VALKENBURG

WOONCOMPLEX
STATIONSKWARTIER - WEERT
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BREDE SCHOOL / WIJKHUIS
WESTWIJZER - HELMOND

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