WELK GROENDAK PAST
BEST BIJ JOU ?
www.doedegroendaktest.be

KIES VOOR ZEKERHEID

BESPAAR

Floradak® werd ontwikkeld door de Belgische
 ionier in groendaken, Marcel Eyckens. Zijn
p
firma Green Roof Tools gebruikt zijn ervaring
om u een optimale service aan te bieden.
Op die manier heb je de zekerheid dat je
groendak niet een product uit de duizend is.

ENERGIEBESPAREND
Een groendak isoleert. In de winter blijft de
warmte beter binnen. In de zomer blijft de
woning lekker fris.

KWALITEIT
Gecertificeerde plaatsers
Enkel
gecertificeerde
plaatsers
mogen
Floradak® plaatsen. Door hun opleiding
weten zij precies hoe het 3-lagige Floradak®
aangelegd moet worden.
Op die manier heb je de zekerheid dat de opbouw correct gebeurt en dat de juiste planten
gekozen worden.
Kwaliteitscertificaat
Na het aanleggen van het Floradak® krijg je
een kwaliteitscertificaat. Dit certificaat geeft
je de garantie dat de plaatsing volgens de
regels van de kunst verlopen is.
SERVICE
Green Roof Tools komt na de oplevering de
nazorg uitvoeren als onderdeel van het onderhoudscontract dat je kan afsluiten.
Alleen zo ben je zeker dat je groendak optimaal gezond blijft. Geniet van een mooi en
weelderig groen groendak.
Kies voor zekerheid, kies voor Floradak®.

www.floradak.be

KOSTENBESPAREND
De huidige wetgeving met betrekking tot het
opvangen van regenwater is duidelijk. Als
je een groendak plaatst hoef je geen regen
waterinstallatie (put, pomp, filter, etc...) aan
te kopen.
EXTRA ISOLEREND
Een Floradak® heeft in vergelijking met andere
groendaken de eigenschap extra isolerend te
zijn. Je bespaart dus 2 keer! Eén keer met het
aanleggen van een groendak en één keer met
het aanleggen van een Floradak®.
Bespaar extra! Kies een Floradak®.
stempel van de FLORADAK plaatser

www.floradak.be

Levendig en energiebesparend groendak

WELKE VOORDELEN BIEDT EEN FLORADAK® ?
Een mooi, levendig en groen groendak is een zegen voor iedereen. Voor u als gebruiker, maar ook voor je omgeving. Je wil immers een ‘groen’ dak. Daarom hieronder alle
voordelen van een Floradak® opgesomd.

JOUW VOORDELEN
Traditioneel Plat Dak
					

Bespaar		
Verdubbel de levensduur
van uw plat dak
Geen hemelwaterput-		
verplichting
Energiebesparend		
Subsidie		
Verhoog je leefcomfort
Geluidsisolatie		
Mooi uitzicht		
Rustgevend		

2-lagig groendak
Floradak® 2LS

3-lagig groendak
Floradak® 3LS

Levendig en energiebesparend
groendak

www.floradak.be

3LS

principe: verdamping - condensatie - diffusie

Van alle groendaken is Floradak® het
 ooiste en een zéér rendabele investering.
m

- FLORAMYCO S en SKB: sedummix met Mycorrhiza
- FLORALB: sedumscheuten
- FLORACCENT: sedumscheuten, bloemen en kruiden

BEGROENING
FLORASUBSTRA
FLORATEX
FLORAPANEL

Een Floradak® is en blijft langer groen dan
alle andere groendaken. Het geheim zit
hem in de wateropslag, de wateropslag
capaciteit en de waterafgifte. De beplanting wordt optimaal voorzien van water.

- waterreservoir
- extra isolatie (thermisch en geluid)
- drainage
- dakbescherming
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Geluidsolatie

Verlenging levensduur van je dak
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Planten blijven mooi als ze voldoende,
maar niet teveel water krijgen. Floradak
3LS slaat op een unieke manier water op in
het Florapanel. De vegetatie zal nooit met
de wortels in het water staan!
Dankzij natuurlijke verdamping binnen het
systeem krijgen de planten de juiste hoe
veelheid water op het juiste ogenblik.

Zuivere lucht

Geen airco meer nodig

De specifieke opbouw van een Floradak® en
de vegetatie zorgt voor een goede akoestische isolatie.
De vegetatie neemt veel stof uit de lucht
op plaatsen waar meestal geen of weinig
groen deze rol kan vervullen.

Koelere lucht

VOORDELEN VOOR DE GEMEENSCHAP

Regenwaterbuffer		
Zuivering van regenwater 	
en lucht
Rustgevend		
Mooi uitzicht		

Opbouw van een 3-lagig
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In een verstedelijkte omgeving is het
 eestal warmer (Urban Heat Island). Een
m
groendak zorgt voor een koelere stad.
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Geen wateroverlast meer
www.premiejager.be
www.waterloketvlaanderen.be
www.doedegroendaktest.be

De extra waterbuffering ontlast het riole
ringsnetwerk. Het helpt een tegen overstromingen in jouw buurt.

Het groendak zorgt ervoor dat er geen UVstralen bij je dakbedekking kunnen. Dit
verdubbelt de levensduur van je plat dak.
Het groendak zorgt voor een verbeterde
isolatie in de zomer. Airco wordt in de
zomer overbodig. In de winter isoleert het
extra tegen warmteverlies.
Een lagere energiefactuur is het resultaat.

Geen regenwatervoorziening

Bij nieuwbouw of renovatie is een hemelwaterputinstallatie overbodig.

Subsidies

De subsidies die je gemeente toekent,
maakt het groendak nog rendabeler.

