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Polygum is de naam van een reeks hoogwaardige bitumineuze
toplagen die nu meer dan 15 jaar in Nederland exclusief geplaatst worden
door de Polygum Erkenningshouders. In die 15 jaar groeide
Polygum uit tot een kwaliteitsconcept voor het platte dak!

WIJ BIEDEN U EEN UNIEK PAKKET AAN
GEBASEERD OP 3 PIJLERS:
1 - de Polygum dakmembranen
2 - de Polygum Erkende Dakdekkers
3 - de Polygum verzekerde garantie

“De opdrachtgever die kiest voor een Polygum dak, weet dat
hij kiest voor kwaliteit. Het gaat én over kwaliteitsrollen,
én over de perfecte plaatsing ervan.”

DE POLYGUM
ERKENDE DAKDEKKERS
zijn degelijke grote en kleinere familiebedrijven
hebben een jarenlange en bewezen dakdekkerservaring
... investeren in opleidingen van eigen mensen
... bieden exclusief de Polygum all-in garantie aan
... staan garant voor een kwaliteitsvol en waterdicht geplaatst daksysteem
... staan gelijk met VAKMANSCHAP
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Meer dan de helft van de kwaliteit van een dak
wordt bepaald door de uitvoering. In de voorbije
vijftien jaar zijn de Polygum Erkende Dakdekkers
uitgegroeid tot een groep professionals, lokaal
verspreid over heel Nederland.

HET POLYGUM
TOPLAGEN GAMMA
Onze Polygum dakrollen zijn een essentieel onderdeel van het
kwaliteitsconcept dat Polygum aanbiedt. De rollen hebben een bewezen
levensduur van meer dan 35 jaar.

POLYGUM CARRARA

POLYGUM CARBON

De luchtzuiverende, witte
bitumineuze toplaag. Met deze rol
kiest u voor een ECO oplossing!

De bitumineuze toplaag uiterst
geschikt voor het zware werk!
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Koelend en hitte reflecterend
Luchtzuiverend
Ecologisch
Vliegvuurbestendig
Dampdrukverdelende variant
beschikbaar, ideaal voor
renovaties

Mooie zwarte afwerking
Geschikt voor zware belasting
Flexibel, ook bij lage temperaturen
Snelle verwerking en perfecte las
Vliegvuurbestendig - Broof (t1-t4)
Wortelwerend, perfect geschikt voor
de aanleg van groendaken
• Tri-laminaat
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POLYGUM PREVENT:
De no-nonsens bitumineuze
toplaag, wanneer u kiest voor
veiligheid!
•
•
•
•

Vliegvuurbestendig - Broof (t1-t3)
Snelle verwerking en perfecte las
Flexibel, ook bij lage temperaturen
Dampdrukverdelende variant beschikbaar, ideaal voor renovaties

“Alle producten: dakrollen, isolatie en zelfs lijmen 		
en primers komen van één en dezelfde fabrikant.”

HET POLYGUM
SERVICEPAKKET
De opdrachtgever die zijn dak waterdicht laat maken op basis
van een Polygum bestek dóór een Polygum Erkend Dakdekker,
krijgt een all-in verzekerde garantie. Deze verzekering dekt
bovenop het product, ook nog eens het concept en de plaatsing.
Onze verzekerde garantie is bovendien niet beperkt tot een
handvol systemen. Ieder dak is specifiek en vraagt een
specifieke aanpak.
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Gratis dakinspectie
In house labo en technische afdeling
Gratis dakbestek service voor renovatie of
nieuwbouwproject
Gratis (10+5) 15 jarige niet afbouwende
verzekerde garantie

