Barneveld

Wencop Hoveniers

Al ruim 35 jaar doet Wencop Hoveniers geen enkele
concessie als het gaat om het streven naar topkwaliteit.
Sinds 1980 zijn wij actief op het gebied van ontwerp,
inrichting en onderhoud van de buitenruimte. Inmiddels
zijn we uitgegroeid tot een hoveniersbedrijf met zo’n
100 enthousiaste en vakbekwame medewerkers en
40 hectare kwekerij.

Intensieve dakbegroening onder
de Verzekerde Daktuingarantie
Onze werkwijze

Als specialist in het adviseren, ontwerpen,
aanleggen en onderhouden van intensieveen extensieve daktuinen ontzorgen wij
onze klanten gedurende het gehele traject.
Voordat wij als hoveniers de aanleg gaan
uitvoeren zijn we ook graag tijdens het bouwtraject betrokken. Om de verwachtingen van
onze klanten te overtreffen kunnen we niet
vroeg genoeg alle wensen, verwachtingen
en randvoorwaarden bespreken met alle
bouwpartners. Zo wordt de klant optimaal
geadviseerd en is de kwaliteit gegarandeerd.

Onze visie

Om ervoor te zorgen dat onze klanten jarenlang zorgeloos van hun daktuinen kunnen
genieten, bieden wij uitsluitend topkwaliteit.
Zowel op het gebied van ontwerp als
inrichting en beheer van daktuinen proberen
we de verwachtingen van onze klanten te
overtreffen.
Zoals een gebouw voor zijn fundering een
stevige en solide basis nodig heeft, heeft een
intensieve daktuin dat zeker. Daarom werken
we intensief met onze bouwpartners samen
om in elke stap van het proces de kwaliteit
te borgen.

Onze samenwerking
met Wédéflex
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De beoordeling door een Technisch Manager
van Wédéflex van onder andere de hechtingsproeven en het beoordelen van de uitvoering van de bouwkundige aansluitdetails,
ervaren wij als een essentieel onderdeel in
ons streven naar kwaliteit. Zo ook het tijdelijk
onder water zetten van het gehele dakvlak,
voordat wij de dakbedekking betreden en de
daktuin gaan aanleggen is een onmisbare
schakel om tot een solide basis voor de
aanleg van een perfecte daktuin te komen.
Aansluitend aan de aanleg bieden wij de
klant ook altijd het onderhoud van de tuin
en de garantie voor de door ons geleverde
materialen aan. Kan het nog beter?
Wédéflex en Wencop Hoveniers menen
van wel. Wat dacht u van een Verzekerde
Daktuingarantie voor een periode van
10 jaar?

Onze Verzekerde
Daktuingarantie

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.
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.
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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

WINKELCENTRUM
EN PARKEERDAK - RIJSWIJK

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

KANTOORCOMPLEX AMSTERDAM
09/2017

HANZEWIJK - KAMPEN

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