SOPREMA
DUURZAME
DAKEN

ECO
DAKGIDS

DUURZAME DAKEN
HART VOOR HET MILIEU
We hechten met z’n allen almaar meer belang aan het
milieu en dat is niet meer dan terecht. Ook bij Soprema
ijveren we voor een minimale milieu-impact van onze
activiteiten. Dat doen we door zoveel mogelijk te
recycleren en te streven naar een gesloten kringloop voor Dakterrassen
onze materialen. Wist u dat bitumen heel wat ecologische
toepassingen heeft? Van multifunctionele dakterrassen tot
zoemdaken® die bijdragen aan de biodiversiteit: ontdek
hier de mogelijkheden!

INHOUDSTAFEL

Renovatie van platte daken en omkeerdaken

Duurzame daken
Dakterrassen
Renovatie van platte daken & omkeerdaken
Groendaken & retentiedaken
Het dak van de toekomst is groen

Groendaken & retentiedaken

Zoemdaken
Koeldaken & energiedaken
Het genot van koeldaken
Waarom kiezen voor een koeldak?
Oog voor details

Zoemdaken

Sopraservice
Contacteer ons

Koeldaken & energiedaken
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DAKTERRASSEN
Een waterdicht dak met een lange levensduur is een
haalbare kaart mits de selectie van de juiste materialen.
Tweelaagse bitumineuze systemen met technische
goedkeuring ATG bieden optimale zekerheid. Ze zijn getest
(volgens de hiernaast vermelde normen en technische
voorlichtingen) en bieden een optimale compatibiliteit
tussen elk onderdeel van het platdaksysteem. Hiernaast
vindt u de meest duurzame systemen op basis van SBS
(Styreen Butadieen Styreen) bitumen toplagen uit het
Sopralene Optima assortiment.
Wellicht de sterkste troef van Sopralene Optima is dat
de toplaag de tand des tijds vlekkeloos doorstaat.
Dit maakt het gamma heel erg dankbaar aangezien de
producteigenschappen ook na veroudering behouden
blijven. Dit premium gamma is brandveilig (BROOF(t1)),
heeft een bewezen levensduur van meer dan 40 jaar en
is uiterst soepel bij lage temperatuur (tot -30°C). Deze
toplagen zijn bovendien erg elastisch, beschikken over
een sterke kleefkracht op de ondergrond en vangen
daardoor de ‘werking’ van het dak - onder andere door
onderliggende isolatie - goed op. Bovendien hebben
SBS-membranen geen invloed op de pH-waarde van het
regenwater en maken ze waterrecuperatie mogelijk.
Compartimentering van het dak maakt lekdetectie
bovendien zeer eenvoudig en efficiënt. Als kers op
de taart worden ze aangeboden met een uitgebreid
garantiepakket en worden deze producten in onze
eigen fabriek in België vervaardigd.

EXTRA RUIMTE DOOR CREATIEF
GEBRUIK VAN HET DAK
Dankzij hun stabiliteit en mechanische weerstand blinken
deze bitumineuze systemen uit in beloopbaarheid. Platte
daken kunnen eenvoudig omgetoverd worden tot stijlvolle
dakterrassen door de toevoeging van bijvoorbeeld tegels
op tegeldragers. Op deze manier groeit het dak uit tot
een verlengde van het gebouw: een optimale benutting
van de beschikbare ruimte. Daken en dakterrassen van
Soprema zijn niet alleen een streling voor het oog, ze
zijn bovendien ook onderhoudsvriendelijk.

DAKTERRAS OP OMKEERDAK
ONDERDEEL

PRODUCT

1

PRIMER

AQUADERE

2

DAMPSCHERM

SOPRAROCK PB P3 TF

3

SBS-TOPLAAG

SOPRALENE OPTIMA 4 GF C3 FR

4

ISOLATIE

SOPRA XPS 500

5

AFWERKING

SOPRADALLE CERAM
Tegels op tegeldragers uit het SOPREMA-gamma

6

OPSTANDEN

ALSAN 770 TX
Zie hoofdstuk „Dakdetails“

DAKTERRAS OP
BITUMINEUZE WATERDICHTING
ONDERDEEL

PRODUCT

1

PRIMER

AQUADERE

2

DAMPSCHERM

SOPRAROCK PB P 3 TF gevlamlast

3

ISOLATIE

EFYOS PIR S gelijmd met COLTACK EVOLUTION 750

4

ONDERLAAG

SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met deels te lassen overlappen

5

TOPLAAG

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 FR gevlamlast

6

AFWERKING

SOPRADALLE CERAM
Tegels op tegeldragers uit het SOPREMA-gamma

A

OPSTANDEN

ALSAN 770 TX
Zie hoofdstuk „Dakdetails“
Een esthetische afwerking is mogelijk in dezelfde kleur als het terras.

WAAROM KIEZEN VOOR BITUMEN OP EEN DAKTERRAS?
+ Geproduceerd in België
+ Geschikt voor waterrecuperatie
+ Lange levensduur
SOPREMA NV | Bouwelven 5 | 2280 Grobbendonk - België | Tel: +32 (0)14 23 07 07 | info@soprema.be | www.soprema.be

RENOVATIE VAN PLATTE
DAKEN EN OMKEERDAKEN
SLOPEN HOEFT NIET ALTIJD
De beslissing om een bestaand dak te slopen volgt
vaak te snel. Er zijn heel wat andere budgetvriendelijke
alternatieven zoals het overlagen van het bestaande
dak met een nieuwe toplaag. Bij renovatie door
overlaging vormt het bestaande dak dan simpelweg de
ondergrond voor het nieuwe waterdichtingssysteem.
Handig, prijsbewust en het dak kan weer jaren mee. Op
dit moment is het belangrijk om bij renovatie niet alleen
de dakbekleding te vernieuwen, maar ook direct de kans
te grijpen om het dak van de nodige isolatie te voorzien.
Om interne condensatie tussen de isolatiematerialen
te vermijden is het belangrijk om de nieuwe isolatie
qua dikte en soort af te stemmen op het bestaande
isolatiepakket. Vraag zeker advies aan één van onze
experts via onderstaande contactgegevens.

GEÏSOLEERD BITUMINEUS SYSTEEM
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING
ONDERDEEL

PRODUCT

1

ISOLATIE

EFYOS PIR S mechanisch bevestigd of verlijmd

2

ONDERLAAG

SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met deels te lassen
overlappen

3

TOPLAAG

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 FR gevlamlast

A

OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“

+ Snel & duurzaam overlagen
+ Toekomstbewust na-isoleren

Omkeerdaken behoren hier ook zeker tot de
mogelijkheden waarbij de (extra) isolatie en de nieuwe
waterdichting rechtstreeks op de bestaande waterdichting
wordt gelegd. Voor dit soort daken wordt XPS-isolatie
gebruikt: vochtbestendig en uiterst drukvast (300 - 700
kPa). Wist u trouwens dat voor 2023 elk plat dak geïsoleerd
moet zijn?

OMKEERDAK
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING
ONDERDEEL

PRODUCT

1

PRIMER

AQUADERE

2

ONDERLAAG

VENTIROCK SBS 3 TF
gevlamlast

3

TOPLAAG

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 FR gevlamlast

4

ISOLATIE

SOPRA XPS SL losliggend +beschermvlies ROOF 115

5

AFWERKING

Grind

A

OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“.

+ Slim na-isoleren, het beschermvlies ROOF 115 verbetert de
thermische prestaties van het dak met maar liefst 20 %
+ Bescherming van de waterdichting = extra lange levensduur
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TAKING GREEN & SAFETY TO A HIGHER LEVEL

GROENDAK: OMKEERDAK OP
BETONNEN ONDERGROND

GROENDAKEN &
RETENTIEDAKEN
GROENE VERADEMING
Plaatstekort is in elk land een ‘hot topic’. Daarom
is het belangrijk om platte daken zoveel mogelijk
multifunctioneel in te zetten. De mogelijkheden
zijn eindeloos: een prachtig groendak of een heuse
dakboerderij. Groendaken zijn bovendien ook één
van de oplossingen om wateroverlast te vermijden.
Het groendaksysteem vormt namelijk een natuurlijke
waterbuffer, de voedingsbodem neemt water op voor
de vochtvoorziening van planten en bomen.
Let hierbij zeker op het type waterdichting: de dakbedekking
in het groendaksysteem moet wortelwerend zijn. De
wortelwerende bitumineuze toplagen van Soprema kan
u eenvoudig herkennen aan de suffix “Garden” in de
productnaam. Let zeker ook op de onderconstructie. Een
groendak kan qua gewicht behoorlijk oplopen. Besteed
ook zeker voldoende aandacht aan de afwerking van
de dakdetails. Bij groendaken is de afwerking van deze
details met vloeibare PMMA-kunstharsen Alsan 770 een
must, zeker bij stagnerend water.
Rechts kunt u 2 mogelijke extensieve groendaksystemen
vinden. Het eerste systeem bevat 100% recycleerbare,
vochtbestendige en uiterst drukvaste XPS-isolatie (300 700 kPa) in combinatie met een wortelwerend tweelaags
bitumineus systeem. Dankzij de omkeerdakconstructie
beschermt het groendak de waterdichting meer: dit zorgt
voor een extra lange levensduur.
Terwijl het tweede systeem ultieme zekerheid biedt
dankzij een wortelwerend tweelaags bitumineus
systeem in een traditionele warmdakconstructie.

ONDERDEEL

PRODUCT

1

PRIMER

AQUADERE

2

DAMPSCHERM

SOPRAROCK PB P 3 TF
gevlamlast

3

TOPLAAG

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 FR gevlamlast

4

ISOLATIE

SOPRA XPS SL
losliggend

5

AFWERKING

Extensief groendaksysteem

A

OPSTANDEN

ALSAN 770 TX Zie hoofdstuk „Dakdetails“

GROENDAK: GEVLAMLAST BITUMINEUS
SYSTEEM OP BETONNEN ONDERGROND
ONDERDEEL

PRODUCT

1

PRIMER

AQUADERE

2

DAMPSCHERM

SOPRAROCK PB P 3 TF
gevlamlast

3

ISOLATIE

EFYOS PIR S gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4

ONDERLAAG

SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met deels te lassen
overlappen

5

TOPLAAG

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 FR gevlamlast

6

AFWERKING

Extensief groendaksysteem

A

OPSTANDEN

ALSAN 770 TX
Zie hoofdstuk „Dakdetails“

Een goede richtlijn voor dit thema zijn de volgende normen
en technische voorlichtingen: EN 13948 - wortelweerstand
en TV 229 - groendaken.
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1

2

tot 4°c koeler

7

75% energiebesparing
voor airco *

leefgebied als
compensatie
voor bouwprojecten

natuurbeleving
40 seconden kijken
verbetert concentratie
8
3

4

5

60 - 150 mm bui, ofwel
60 - 150 liter per m²
water bergen
45 - 70%
neerslag verdampt

9

10

€ 5,- per m² besparen
op zuivering in 40 jaar

11

tot 50% minder
riooloverstort

12

TAKING GREEN & SAFETY TO A HIGHER LEVEL

tot 2 °C koeler
in omgeving
6% meer energie
9

3 dB minder geluid
weerkaatst

1

200 gr fijnstof
afvangen per m²

12
11
10

10 dB minder geluid
van buiten

tot 2 kilo groenten en
fruit per m²
anticipeer op neerslag,
droogte of hitte met
micro-watermanagementsysteem

6

bed & breakfast
voor vlinders,
bijen en vogels

water opslaan
voor tuin of toilet

2
4

5

7

3

8
6

•
•
•
•
•

tot 26% lagere kosten voor aanleg en onderhoud
verdubbeling van levensduur van dak
4 - 8% waardestijging van pand
meer punten bij gebouwlabels BREEAM, GPR en
LEED
verschillende PREMIES beschikbaar

HET DAK VAN DE
TOEKOMST IS GROEN

De trend om opnieuw in de stad te gaan wonen, is
definitief ingezet. Maar ook daar verlangen we naar een
rustgevende omgeving. Ook daar willen we met onze
handen in de grond graaien en aan urban farming doen
als volleerde stadsboeren. Groendaken combineren het
beste van twee werelden: het zijn stukjes natuur in de
stad. En ze doen nog veel meer.

EEN SLIMME KEUZE
Een groendak streelt het oog en zorgt voor een gezondere
en meer duurzame leefomgeving. De ecologische
voordelen kunnen tellen. Een groendak zuivert de lucht
(300 m2 compenseert 1 ton CO2!) en neemt fijn stof op.
Als het regent, doet het dak dienst als waterbuffer en
ontlast zo het rioleringsstelsel. Bovendien milderen
groendaken de extra hitte in een dichtbebouwde stad
(het heat island effect). Maar het meest zichtbaar zijn
de vogels, vlinders en bijen die er een nieuwe habitat
vinden. Vanuit de aanpalende leefomgeving geniet u
daar met volle teugen van.

EEN VOORDELIGE KEUZE
Een groendak heeft ook economische voordelen. De
dakdichting gaat tot driemaal langer mee en de meeste
gemeenten geven bovendien subsidies voor de aanleg
van groendaken. Ook uw energiefactuur vaart er wel bij.
Een groendak tempert de temperatuur in de zomer en
zorgt voor minder warmteverlies in de winter.

Wie een (moes)tuintje of bijenkasten wil plaatsen,
maar zich niet wil blauw betalen aan dure
bouwgrond, vindt een oplossing op hoger niveau.
Zo scheppen groendaken extra ruimte, net wanneer
die schaarser wordt met de nakende betonstop. Zo
gebruik je je bouwgrond tweemaal!

Het dak van de
toekomst is groen.
+ Esthetisch
+ Luchtzuiverend
+ Waterbuffer
+ Verkoelend
+ Boost biodiversiteit
+ Oase van rust
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ZOEMDAKEN®

WAT IS EEN ZOEMDAK®

Wie groendaken zegt, zegt IBIC. Al meer dan 25 jaar is IBIC
dé expert in het ontwerpen, plaatsen en onderhouden
van groendaken. Daarnaast is deze groendakexpert ook
onderdeel van de Soprema Group. Daardoor geniet je
bovenop hun jarenlange ervaring, ook van een kwalitatieve
dakbedekking mét garantie onder het groendak.

Een zoemdak® is een biodivers groendak dat fauna en
flora verrijkt. Daarbij hanteren ze een holistische kijk.
Ze doen immers onderzoek naar zowel plantenkeuze
als substraattype, -dikte, en –opbouw en nestplaatsen.

Daarbovenop zitten ook zij niet stil. Ooit stapte IBIC
naar Natuurpunt met de vraag: “Welke bestaande
zadenmengsels zorgen voor een beplanting die wilde
bestuivers lokken op onze groendaken?” Het antwoord:
de commerciële zadenmengsels ogen mooi, maar
betekenen geen echte meerwaarde voor wilde
bestuivers.

We upgraden groendaken en maken ze tot een paradijs
voor bloembezoekende insecten. En dat is meer dan
nodig, want de insectenpopulatie daalt dramatisch.
Honingbijen alleen kunnen onze voedselketen niet redden.
Daarom focussen we ons ook op wilde bestuivers. Zo
hopen we de duizelingwekkende daling van het aantal
insecten – maar liefst tachtig procent in de laatste dertig
jaar – een halt toe te roepen.

Als zoemdakspecialist én initiatiefnemer van het zoemdak®
Die vaststelling motiveerde IBIC om een zadenmengel te tilt IBIC biodiversiteit letterlijk naar een hoger niveau. En
creëren dat wél effectief bijdraagt aan de biodiversiteit. dat in samenwerking met Natuurpunt, Hogeschool PXL
en KU Leuven en met de steun van VLAIO.
En zo ontstond het zoemdak®-project.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Het ideale zoemdak® creëren, is geen nattevingerwerk.
Daarom loopt er al enkele jaren een diepgaand en
wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. We
testen maar liefst veertig plantensoorten op daken in
verschillende steden.

EEN BIODIVERS ZADENMENGEL
ZOEMDAK®
Een zoemdak® is een biodivers groendak dat fauna en flora
verrijkt. Als zoemdakspecialist én initiatiefnemer van het
zoemdak® tilt IBIC biodiversiteit letterlijk naar een hoger niveau.
We upgraden groendaken en maken ze tot een waar paradijs voor
bloembezoekende insecten. En dat is meer dan nodig, want de
insectenpopulatie daalt dramatisch. Honingbijen alleen kunnen
onze voedselketen niet redden. Daarom focussen we ons ook op
wilde bestuivers. Zo hopen we de duizelingwekkende daling van
het aantal insecten – maar liefst tachtig procent in de laatste dertig
jaar – een halt toe te roepen.

Het doel? Twintig tot vijfentwintig succesvolle
soorten ontdekken die we in de toekomst op een
budgetvriendelijke manier kunnen aanbieden. Zo
ruimen we de praktische en financiële drempels om voor
een biodivers groendak te kiezen, helemaal uit de weg!

TAKING GREEN & SAFETY TO A HIGHER LEVEL
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KOELDAKEN & ENERGIEDAKEN
MULTIFUNCTIONELE DAKEN ZIJN
HELEMAAL `IN`
Witte koeldaken zijn een grote aanwinst: ze houden
het onderliggende gebouw koeler in de zomer en ze
dragen hun steentje bij in het terugdringen van het
“Heat Island Effect”(het fenomeen dat de temperatuur
in de stad gemiddeld hoger is dan in landelijk gebied).
Steden gaan meer en meer opwarmen, groendaken
en reflecterende daken fungeren als warmtebuffers
en dringen het temperatuurpeil in de stad aardig naar
beneden.
Witte dakbedekking heeft vele functionele voordelen
maar is natuurlijk ook gewoon bijzonder mooi. Voor een
perfect esthetisch resultaat kunt u best opteren voor de
opstandafwerking in Alsan 770-kunstharsen. Dit materiaal
kan in dezelfde witte kleur worden uitgevoerd dan de rest
van het dak. Een harmonieus eindresultaat verzekerd.

KOELDAK: GEVLAMLAST BITUMINEUS SYSTEEM OP BETONNEN
ONDERGROND
ONDERDEEL

PRODUCT

1

PRIMER

AQUADERE

2

DAMPSCHERM

SOPRAROCK PB P 3 TF
gevlamlast

3

ISOLATIE

EFYOS PIR S gelijmd met COLTACK EVOLUTION 750

4

ONDERLAAG

SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met deels te lassen overlappen

5

TOPLAAG

DuO HT 4 CRW /F C180 FC gevlamlast

6

AFWERKING

Zonnepanelen

A

OPSTANDEN

ALSAN 770 TX
Zie hoofdstuk „Dakdetails“

MAAK VAN UW KOELDAK EEN
ENERGIEDAK
Bekijk samen met onze experts de mogelijkheden om
zonnepanelen op de systemen toe te voegen en maak
van uw koeldak een optimaal energiedak. Ga zeker na
of de dakconstructie de zonnepanelen qua draaglast
aan kan. Wist u trouwens dat witte dakbedekking het
rendement van uw zonnepanelen optimaliseert? Mooi
meegenomen!
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HET GENOT VAN
KOELDAKEN
Langere
levensduur
van de
waterdichting

Koelingsapparatuur
gaat langer mee

Vemindering van
gasuitstoot

Het gebouw
heeft

50 %
minder impact
op de stedelijke
opwarming

Effect op de
stad en het
gebouw

Effect op het
binnenklimaat

Bespaar tot

20 %
meer energie

Daling in temperatuur tot
Meer comfort voor
de gebruikers
tijdens de
zomermaanden

- 3°C

WAAROM KIEZEN
VOOR EEN KOELDAK?
De vele voordelen van een cool roof zijn tegenwoordig alom bekend. Zowel voor een nieuwbouw als een bestaand
gebouw heeft een koeldak heel wat pluspunten te bieden. Naast het aangenamere binnenklimaat dat gebruikers
ondervinden, geniet ook de eigenaar van het gebouw enorme besparingen. Bovendien levert een koeldak ook
een duidelijke bijdrage aan een gezonder, duurzamer milieu.

VOORDELEN OP GEBOUWNIVEAU
EXTREME WEERSTAND,
OPMERKELIJKE PRESTATIES

Bespaar tot 20% meer energie

Tijdens de zomermaanden moet u veel
minder gebruik maken van koelinstallaties

Daling van de binnentemperatuur
tot 3°C

VOORDELEN VOOR HET MILIEU
IN DE NABIJHEID VAN HET
GEBOUW

 et gebouw heeft 50% minder
H
impact op de opwarming van
steden en de gevolgen ervan zoals

luchtverontreiniging, gezondheidsproblemen
en pieken in energieverbruik

Vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen door een daling van het

Ervaar in de zomer een verbeterde
luchtkwaliteit binnenshuis bij natuurlijk
geventileerde gebouwen en een duidelijke
stijging van de productiviteit bij gebruikers

energieverbruik

Een langere levensduur van de
waterdichtingsmembranen op het dak

Langere levensduur van
verkoelingsapparatuur

dankzij lagere oppervlaktetemperaturen
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OOG VOOR DETAILS
Koepels, dakdoorvoeren, lichtstraten, ventilatieschachten,
dakrandprofielen, opstanden, enzovoort: de egale schil
van platte daken wordt steeds vaker doorbroken door
allerhande dakdetails. Het zijn net die delicate plekken
die gevoelig zijn voor eventuele lekkages, zeker als er
niet voldoende ruimte ter beschikking is om ze degelijk
af te dichten.
Het is zeer belangrijk om deze details al vanaf
het ontwerpproces de nodige aandacht te geven.
Compatibiliteit tussen verschillende soorten dakmaterialen
is hierin ook cruciaal. Ondergrondvoorbereiding en de
keuze van het type primer in functie van de ondergrond
zijn belangrijke factoren voor een duurzaam eindresultaat.
De technische voorlichting TV 244 - details biedt extra
ondersteuning over dit thema.

VLOEIBARE WATERDICHTING
VAN DAKDETAILS
ALSAN 770 TX
Zeer hoogwaardig vloeibaar PMMA-waterdichtingsgamma:
dé vlamvrije oplossing voor balkons, terrassen, parkeerdeks,
hellingsbanen & dakdetails.
+ Esthetisch: diverse kleuren en
afwerkingen
+ Compatibel met de meest gangbare
ondergronden
+ Lange levensduur (W3 – 25 jaar)
en hoogste belastingsklasse (P4)
volgens ETAG-005
+ Zeer snelle droogtijd

ALSAN FLASHING JARDIN
Vlamvrij waterdichtingssysteem voor opstanden en details op
bitumineuze daken uit wortelbestendig ééncomponent-bitumenpolyurethaanhars.
+ Wortelwerend

DAKDETAILS & AFWERKING
DRAINI
De hemelwaterafvoeren Draini bestaan uit een tapbuis met flens in
aluminium waaraan een soepele plakplaat uit elastomeer bitumen
met een polyester composiet wapening bevestigd is.
+ Geen doorboring van de
waterdichting
+ Geen waterstagnatie voor de
tapopening
+ Compatibel met zowel SBS-,
APP- en PB-membranen

DILATATIEVOEGEN
SOPRAJOINT
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met wortelwerende
additieven en een niet-geweven polyestervlies wapening.
+ Systeem met afdichtingsstrook
+ Strook minerale wol
en scheidingslaag voor
uitzettingsvoegen conform aan
de voorschriften
+ Praktisch en professioneel
+ Snelle plaatsing

ALSAN FLASHING QUADRO
Een ééncomponent polyurethaan-hars voor het afdichten
van kleine plekken en aansluitingen tussen horizontale
oppervlakken en rechtopstaande constructies conform ETAG
005 met de hoogste belastingsklasse.
+ In vele gevallen geen primer
noodzakelijk
+ Lange levensduur
(W3 – 25 jaar) en hoogste
belastingsklasse (P4) volgens ETAG-005
+ Efficiënte nat-in-nat plaatsing
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SOPRASERVICE
TRAINING CENTER CLUB EXPERT

SITE SUPPORT

Wij zijn niet alleen fabrikant van waterdichting en isolatie:
we gaan veel verder dan dat. Ondersteuning en service zijn
onze belangrijkste uitgangspunten. Naast commerciële,
technische, logistieke en marketing-ondersteuning bieden
wij onze partners ook ondersteuning op de werf voor
Wij bieden een opleiding op maat van onze partners zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie. .
in het gloednieuwe trainingscentrum voor NoordEuropa in Grobbendonk (BE). Boek nu uw training via Om onze partners nog beter te kunnen ondersteunen
hebben we bij SOPREMA de gespecialiseerde afdeling
info@soprema.be.
Roof Consulting.
Interesse in één van onze theorie of praktijkopleidingen:
bitumineuze waterdichting, kunststof waterdichting,
vloeibare waterdichting, thermische isolatie,
houtvezelisolatie, zwembadfolies... ?

Contacteer één van onze experts voor vrijblijvende informatie rond het verduurzamen van daken.

Tom Van Opstal
Specification Manager
Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant
tvanopstal@soprema.be

Wout Thevelin
Specification Manager
Oost- en West-Vlaanderen
wthevelin@soprema.be
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