Derbigum,
de eerste keuze voor dakdekkers.

WENS JE EEN DAK
ZONDER ZORGEN?

Derbigum is een 100% Belgische onderneming gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame
bitumineuze roofing. Al meer dan 85 jaar zijn onze dakbanen de eerste keuze van professionele dakdekkers
zoals u voor het bekleden en waterdicht maken van platte daken, terrassen en balkons, groendaken,
zonnedaken en andere constructieve toepassingen. Moeten we u nog overtuigen?

100%

APPROOFED
BY DERBIGUM

1.500.000

30.000

50.000

gebouwen hebben een
Derbigum dak, in België alleen!

daken worden elk jaar in België
met Derbigum bedekt.

daken zijn ouder dan 30 jaar en
nog altijd in perfecte staat.

+3.000

850

1001

professionele dakdekkers
gebruiken dagelijks onze
producten.

professionals volgen jaarlijks
sessies over de nieuwste
technieken in ons Training Center.

toepassingen zijn mogelijk: van
platte daken tot groendaken, van
funderingen tot parkings.

100% APPROOFED,
een nieuw label én engagementsplatform
Derbigum wordt het best gelegd door dakdekkers met
het 100% APPROOFED label: opgeleide professionals
zoals u die alle installatietechnieken perfect
onder de knie hebben. Om u te belonen voor uw
kwaliteitswerk en uw trouw aan ons merk verbouwen
we binnenkort derbigum.net tot een gloednieuw
engagementsplatform. Zo willen we u nog beter
ondersteunen en helpen om waardevolle leads te
genereren. We houden u op de hoogte!

Met Derbigum geniet u van de
voordelen van een topproduct en
de ondersteuning van een topmerk.

DERBIGUM, het dak van je leven.
Bergensesteenweg 32 – B-1651 LOT
T. +32 2 334 87 00 E. infobe@derbigum.com

Overtuig jezelf op www.derbigum.be

Folders

Weinig onderhoud

E en brochure zet de voordelen van
Derbigum in de spotlights en roept
geïnteresseerde (ver)bouwers op om meer
info en offertes aan te vragen.

Eenmaal gelegd vragen onze dakbanen weinig tot geen
onderhoud. Nazorg blijft dus tot het minimum beperkt
waardoor u zich kan concentreren op het realiseren van
nieuwe projecten.

Online & social

Duurzaam en innoverend
Onze bitumineuze dakbaan is van een superieure
kwaliteit en ISO 9001, ISO 14001 en EMAS gecertificeerd.
Maar daar stopt het niet. We blijven investeren in
vernieuwende producten voor duurzaam bouwen en
rationeel energiebeheer. Vandaag zijn onze producten al
100% recycleerbaar (Cradle to Cradle).

 ia een online advertising, Facebook posts
V
en andere nieuwe media houden we de
aandacht voor ons merk constant hoog.

Ideaal voor zon- en groendaken
Een plat dak met bitumineuze dakbanen is ideaal voor
zonnedaken. Zonnepanelen kunnen immers zonder
probleem in de gewenste richting geplaatst worden
(bij een hellend dak moet er rekening gehouden
worden met de oriëntatie van het gebouw). En ook voor
groendaken zijn ze uiterst geschikt.

Geniet van de
voordelen van
een sterk merk.
Nieuwe campagne vergroot naamsbekendheid.
Om kandidaat-bouwers en -renoveerders ervan te overtuigen dat Derbigum topkwaliteit is, organiseren
we in 2018 een nationale promotiecampagne. Die zal niet alleen onze naamsbekendheid verhogen, maar
ook meer offerteaanvragen genereren. Goed nieuws voor u dus!

Derbigum is de absolute top in de waterdichting
van daken en platte oppervlakken. Een sterk en
geloofwaardig merk dat zijn naam van de beste
en veiligste keuze in dakbedekking moeiteloos
waarmaakt. Onze voordelen zijn sterke
argumenten waarmee u het vertrouwen van uw
klanten wint!

Nationale tv-campagne
K orte reclamespots trekken de aandacht rond
bouwgerelateerde en andere tv-programma’s.

Partnership met Livios
 edactionele artikels en advertenties in de
R
verschillende edities van Livios magazine
informeren (ver)bouwers, ook online.

Advertenties in magazines
 et advertenties in bouwmagazines
M
verhogen we de naamsbekendheid van ons
merk.

Bewezen levensduur van meer dan 40 jaar
Een verkoopargument dat geen enkele andere fabrikant
van waterdichtingsmateriaal kan claimen. De hoge
kwaliteit van bitumen en polymeren zorgen voor een
perfecte waterdichting die héél lang meegaat.

Snelle & professionele installatie
Werken met Derbigum? Voor een professional zoals u
een koud kunstje. Bovendien organiseren we regelmatig
opleidingen en infosessies in ons Training Center. Zo blijft
u mee met de nieuwste ontwikkelingen in uw vak en
krijgt uw werk ons 100% APPROOFED kwaliteitslabel!
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