WENS JE EEN DAK
ZONDER ZORGEN?

DERBIGUM, het dak van je leven.
Overtuig jezelf op www.derbigum.be

Waterdichte oplossingen,
voor de beste bescherming van je woning.
Nieuwbouw of renovatie. Een plat dak is een hele investering. Daarom wil je een sterke en waterdichte
dakbedekking die je woning en zijn inhoud perfect beschermt. Een dak waar je de komende jaren geen
omkijken naar hebt. Derbigum komt aan al je wensen tegemoet.

Belgische topkwaliteit
Derbigum is een 100% Belgische onderneming.
Al meer dan 85 jaar is onze roofing de eerste keuze
van dakdekkers voor het bekleden en waterdicht maken
van platte daken.

Voor diverse toepassingen
Platte of licht hellende daken, terrassen en balkons,
groendaken, reflecterende daken, recuperatie van
regenwater, zonnedaken en parkings. Derbigum heeft
voor elke toepassing een waterdichte oplossing.

Professionele installatie
Derbigum wordt alleen gelegd door dakdekkers met het
100% APPROOFED label: opgeleide professionals die
alle installatietechnieken perfect onder de knie hebben.
Jouw beste garantie op een vlotte en correcte plaatsing
van je plat dak en een schitterend eindresultaat.

Weinig onderhoud
Derbigum is uitzonderlijk sterk, stabiel, vuurbestendig én
bestand tegen UV-stralen. Geschikt voor elk klimaat en elk
seizoen! Eenmaal gelegd vragen de dakbanen weinig tot
geen onderhoud. Nazorg blijft tot het minimum beperkt.
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100%

APPROOFED
BY DERBIGUM

Met Derbigum geniet je van de
voordelen van een topproduct
dat meer dan 40 jaar meegaat.

Bewezen levensduur van meer dan 40 jaar

Duurzaam en innoverend

Dankzij het gebruik van hoogwaardige grondstoffen gaat
een Derbigum dak héél lang mee: zelfs meer dan 40 jaar!
Geen enkel ander waterdichtingsmateriaal doet beter.
Bovendien kan je later over de bestaande dakbanen
heel eenvoudig een nieuwe laag Derbigum aanbrengen.
Goed om nog eens jaren zorgeloos van te genieten!

Naast een ecologisch verantwoorde productie en
verwerking, investeert Derbigum volop in vernieuwende
producten voor duurzaam bouwen en rationeel
energiebeheer. Onze producten dragen bij tot het
energiezuinig karakter van je woning en zijn 100%
recycleerbaar.

Derbigum in cijfers

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

1.001

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.

Gratis offerte?
Professioneel advies?
Vind een Derbigum dakdekker in je buurt! Wens
je een offerte of persoonlijk advies voor je dak?
Contacteer een Derbigum dakdekker. Er is er altijd
wel één in jouw buurt.
Kijk op www.derbigum.be.

Bergensesteenweg 32 – B-1651 LOT
T. +32 2 334 87 00 E. infobe@derbigum.com

