• Duurzame dakoplossingen
• Aanleg, beheer en onderhoud
• Energiewinning van daken
• Veiligheidsvoorzieningen

werkt aan innovatie, duurzaamheid, veiligheid

Oranjedak

nieuwbouw en renovatie

Oranjedak is een van de sterkste spelers
in de Nederlandse dakbedekkingsbranche
en onderscheidend in partnership en
professionele advisering. Oranjedak heeft
meer dan 40 jaar ervaring, vestigingen (of
servicepunten) door geheel nederland en
meer dan 300 medewerkers. Deze professionals staan garant voor een hoge kwaliteit en optimale service.

Innovatieve projecten

Groendaken, leefdaken, witte daken...

Oranjedak is geheel thuis in alle platte bitu

Platte daken in stedelijke gebieden bieden

mineuze- en kunststof daken, hellende

talrijke gebruikersperspectieven. Er is een

daken, vegetatiedaken, parkeerdaken, enz.

groeiende belangstelling voor groen- en leef

In nieuwbouw en renovatie werken wij veelal

daken. Oranjedak beheerst alle disciplines

op projectbasis: afgebakende trajecten tegen

voor het realiseren van uw dakterras, vegeta

een vooraf vastgestelde prijs. Planning, uitvoe

tiedak, waterdak (dakvijvers) of parkeerdak.

ring en oplevering gebeuren in nauw overleg

Wij staan garant voor een perfecte combinatie

met u als opdrachtgever.

van de waterdichte bedekking en de terras

Oranjedak kiest voor productieve samenwerking met opdrachtgevers en voortdurende innovatie in het dienstenpakket,
innovatie zowel in daktechniek als in
service en onderhoud. Dit komt tot uiting
in eigentijdse dakoplossingen, zoals
zonne-energie, groendaken, leefdaken,
waterdaken en valbeveiligingssystemen.
Maar ook in service concepten zoals
prestatiecontracten, nieuwe garantievormen en beheercontracten.

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

Ook witte daken zijn in opkomst. Waar een

Oranjedak kijkt verder dan techniek. Een

zwarte dak door zoninstraling warm wordt,

efficiënte en effectieve dakoplossing behelst

reflecteert een wit dak het zonlicht juist. Dat

immers ook de financiële, proces- en beheers

scheelt tot wel 20 procent in energiekosten

matige aspecten. Duurzaamheid en onder

voor koeling.

opbouw of vegetatie.

Oranjedak is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en
voert haar activiteiten veilig, duurzaam en
milieuvriendelijk uit. Andere speerpunten
zijn klantvriendelijkheid, kostenefficiency,
en een heldere, open en integere stijl van
zaken doen.

houdsvriendelijkheid staan voorop.

Revitalisering
Bij het opwaarderen van bestaande gebouwen
kijkt Oranjedak niet alleen naar de vernieuwing
van de dakbedekking. Revitaliseringsprojecten
kunnen ook betrekking hebben op verfraaiing
van de architectuur, de aanleg van een
parkeerdek, waterbuffering, energiewinnings
systeem en zelfs de realisering van een
zwembad of tennisbaan op het dak.
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duurzame energiewinning
Zonnepanelen

Energydak®

De innovaties in PV-systemen voor de winning

Warmte en koude uit het dakvlak kunnen

van zonne-energie volgen elkaar snel op. Voor

gebruikt worden voor de warmtevoorziening

grotere gebouwen is daardoor nu altijd een

en koeling. Met een Energydak® wordt het

goede oplossing voorhanden, wat uw wensen

dakoppervlak door ons voor een deel uitge

ook mogen zijn. Zoekt u hoge opbrengst of

rust als warmtewisselaar: gekoppelde lamellen

snelle terugverdientijd? Of vooral gebruiks

met vloeistofhoudende kanalen, onzichtbaar

vriendelijkheid en gemak bij dakonderhoud?

verwerkt in de daklaag. Het Energydak® kan

Of een oplossing geschikt voor een lichte

als bron fungeren voor verwarmen (ook voor

dakconstructie?

verwarmen van tapwater) en koelen, in com

Oranjedak Solar heeft een unieke expertise in

binatie met een warmtepompsysteem en een

Solar engineering en biedt innovatieve, de

warmte en koude opslagsysteem (WKO) in de

gelijke en bewezen oplossingen. Vakkundige

bodem. Energydak® is een perfect antwoord

installatieteams zorgen voor stormvaste be

op de steeds strengere eisen aangaande

vestiging in het dak. Dit resulteert in complete

Energie Prestatie Normering (EPN) en Energie

Dakmerk-garantie, een veilig gevoel!

Prestatie coëfficiënt (EPc).

beheer en onderhoud
Dakinspectie & onderhoud

Onderhoudsadvies & meerjarenplanning

meerjarenplan, zodat u in staat bent om dak

Met een onderhoudscontract van Oranjedak

De onderhoudsadviezen van Oranjedak zijn

inspectie en onderhoud jaarlijks te budgette

verzekert u zich van regelmatige dakinspecties.

gebaseerd op het Bouwbesluit en voorzien

ren. Vraag naar ons onderhouds- of prestatie

Eenvoudige reparaties voeren wij daarbij direct

van prijsopgave, eventueel met alternatieven in

contract en de mogelijkheden voor een totaal

uit. Zo voorkomt u lekkages en verstoppingen.

isolatie, uitvoering of prijs/kwaliteit.

onderhoudsbeheerplan.

Door ons preventieve onderhoud blijft uw dak

Wij kunnen het advies ook vertalen in een

in optimale conditie.

• WONINGCORPORATIES • VERENIGINGEN VAN EIGENAREN • ZORGINSTELLINGEN • INDUSTRIE • VERVOER & LOGISTIEK • OVER

zekerheid
Gegarandeerde kwaliteit

veiligheid

Oranjedak is ISO14001 gecertificeerd, lid van

landelijke
dekking

Vebidak en werkt onder de normering van
VCA**, BDA, KOMO en Dakmerk.

Vestigingen (of servicepunten) in geheel

Bij oplevering ontvangt u van ons het Dak

Nederland. Kijk voor alle vestigingen op

merk-garantiecertificaat, zodat u verzekerd

www.oranjedak.nl

bent van een goedgekeurd product.
Advies in valbeveiliging
Veiligheid is van het grootste belang voor

Calamiteiten Service

monteurs, glazenwassers en andere mensen

Service telt bij ons 24 uur per dag en 7 dagen

die beroepshalve op het dak moeten zijn of

per week. Deze service bieden wij u in heel

anderszins op hoogte werken.

Nederland. Vanuit onze vestigingen zijn we

Onze veiligheidskundigen kunnen een Risi

logistiek in staat om overal direct oplossingen

co-inventarisatie maken en u gedegen advise

te bieden bij onverwachte situaties.

ren over de ARBO-wetgeving op dit terrein en
de vereiste voorzieningen.

Oranjedak Midden
Postbus 380, 3330 AJ Zwijndrecht
Stekkenbergweg 10A, 1105 AJ Amsterdam

020 - 3413403 (kantooruren)
0900 - 899 80 70 (7x24 uur)
Veiligheidsvoorzieningen
Oranjedak levert een uitgebreid pakket aan
veiligheidsvoorzieningen op het dak. Deze

www.oranjedak.nl
www.oranjedakenergy.nl

voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvereisten
en voorschriften. Befaamd is de Latchways®
Constant Force Post, een valbeveiligings
systeem met kabelgeleiding en ankerpunten
die overal en op elk daksysteem bevestigd
kunnen worden.

• ONDERWIJS • BEHEERMAATSCHAPPIJEN • ARCHITECTEN • ZIEKENHUIZEN
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