
CANAM: de leverancier voor de professional

Service is meer doen dan je mag verwachten. Service bij 
CANAM betekent dat wij pas tevreden zijn wanneer jij en 
je klant dat zijn.

Binnen Nederland kan CANAM u binnen 24 uur 
voorzien van uw dakbedekkingsmaterialen.

• Alles voor het platte dak
• Grote voorraad: van schroeven tot dakrollen
• Snelle levering
• Duurzame kwaliteit

• Goede service
• Erkende verwerkers
• Innovatief en vernieuwend
• Degelijk en betrouwbaar
• Bewezen levensduur, hoge kwaliteit

Contactgegevens
Ekkersrijt 7208
5692 HE Son
www.canam.nl
info@canam.nl
(+31) 0499 477 775

Kennis, Service en Kwaliteit.
Onze kernwaarden. 
U vraagt? Wij draaien!

Pieter Paul Geurts, directeur

Contact ons

Leveringsprogramma

Breedte diepte assortiment en diensten

Polygum

Groothandel in 
dakbedekkingsmaterialen
—  KENNIS, SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1974

canam.nl

Leverings
programma

• Bitumen en kunststof dakbedekking
• Bitumineuze pasta’s, primers en kitten
• Vloeibare waterdichting
• Isolatie: PIR/PUR, EPS, XPS, steenwol en foamglas
• Toebehoren: kiezelbakken, bevestigingsmaterialen, daktrim,  

ontluchtingen, gereedschappen enz.
• Daglichtsystemen: lichtkoepels en solatubes 
• Dakbestrating van beton of rubber

• Lood, zink en diverse dakgootsystemen
• Brander, hand- en elektrische gereedschappen
• Veiligheidsschoenen en werkkleding
• Dakborgpunten en aanlijnsystemen
• Veiligheidsartikelen, o.a. klimmaterialen en valbeveiliging 
• Groendaksytemen

Kennis KwaliteitService

Polygum is de naam van een reeks high-end bitumineuze toplagen die al meer dan 20 jaar exclusief door CANAM op de Nederlandse markt 
verdeeld wordt. De Polygum toplagen kenmerken zich door een zeer hoge kwaliteit en een bewezen levensduur van meer dan 35 jaar. 
Alle Polygum toplagen hebben een hoge vliegvuurbestendigheid en voldoen aan brandwerendheidsclassificatie Broof T1-T3. 
De Polygum Carbon en Carrara voldoen zelfs aan brandwerendheidsclassificatie Broof T1-T4. Alle Polygum toplagen zijn 
voorzien van een tri-laminaat gewapende inlage voor extra stevigheid en dimensionele stabiliteit.

Jouw externe collega’s 
zitten voor je klaar‘

‘
Polygum Carrara Polygum Carbon

Polygum Carrara is de meest innovatie toplaag van het 
Polygum assortiment. De witte toplaag heeft koelende en 
luchtzuiverende eigenschappen. De witte bovenzijde 
reflecteert het zonlicht en zorgt daarmee voor een lagere 
temperatuur op het dak. Dit zorgt voor een koelend effect op 
het gebouw, lager energie verbruik van installaties op het dak 
en een hoger rendement van zonnepanelen. Bovendien heeft 
de aangebrachte speciale topcoating een luchtzuiverende 
functie en haalt daarmee NOX en SOX uit de lucht.

Polygum Carbon is een absolute top dakbaan. 
Geschikt voor ieder dak en voor alle toepassingen. 
De diepzwarte granulaat zorgt voor een zeer fraaie afwerking. 
De hoge kwaliteit van de dakbaan zorgt er voor dat de 
Carbon ook als ondergrond voor groendaken geschikt is. 

Polygum 470K24 Mineraal Polygum Quadra Mineraal

Polygum 470K24 Mineraal combineert kwaliteit en 
verwerkingsgemak in één toplaag. Deze APP toplaag is aan 
de onderzijde voorzien van het Turbo profiel. Dit profiel zorgt 
voor een optimale hechting en een snellere verwerking. 

De ideale toplaag voor renovatie werkzaamheden is de 
Polygum Quadra Mineraal. De onderzijde van deze dakrol is 
voorzien van het unieke Quadra profiel. Dit profiel zorgt voor 
een optimale verdeling van de dampdruk in het dakvlak. 
Het hechtoppervlak aan de ondergrond is ca. 40% zodat 
er een ideale verhouding is tussen windweerstand en 
dampdrukontspanning. Voor de randafwerking wordt 
de Polygum 470K24 Mineraal geadviseerd.

canam.nl

profi*elasto 



Dé allround dakbaan voor de dakdekker! Een compleet assortiment APP dakrollen voor iedere dakdekker en iedere opdracht. 
De Canagum APP dakrollen bieden voor vrijwel alle situaties een waterdichte oplossing. Zowel voor geballaste daken, groendaken, 
als voor daken met een minerale afwerking in diverse uitvoeringen. Alle Canagum dakrollen zijn voorzien van de benodigde certificaten 
en hebben een brandwerendheidsclassificatie Broof T1. 

Productoverzicht - Canagum Productoverzicht - ProfiElasto

Profi-Elasto 370K24 Black MMPCanagum 470K14 T/F

Profi-Elasto 370K24 GranCanagum 470K24 Zwart

Profi-Elasto 370K23 Black Canagum 470K24 Mineraal

Profi-Elasto 370K24 ZwartCanagum 470K24 Wit

De Black MMP is de toprol binnen het Profi-Elasto gamma. 
Deze zwaar uitgevoerde SBS rol is voorzien van een grove 
zwarte granulaat voor een optisch fraai dak. De onderzijde 
van de rol is voorzien van macrogeperforeerde wegbrand-
folie (MMP), wat zorgt voor een optimale hechting en 
maximaal verwerkingsgemak.

De Canagum dakbaan met talk afwerking aan de bovenzijde. 
Uitermate geschikt voor met grind geballaste daken. 
De Canagum 470K14 is ook beschikbaar in een wortelwerende 
variant. De wortelwerende variant is de ideale basis wanneer, 
nu of in de toekomst, een groendak gewenst is.

De bovenzijde van deze dakbaan is afgewerkt met een zeer 
fijn zwart granulaat. Het fijn granulaat biedt UV bescherming 
en zorgt er tevens voor dat het dakoppervlak gemakkelijk 
te reinigen is. 

De donkere leislag zorgt voor een chique esthetische 
afwerking van het dak. Een optisch strak resultaat 
gecombineerd met de alle goede eigenschappen van 
de bitumen dakbaan. Functionaliteit, schoonheid en 
kwaliteit, allemaal in één dakbaan.

De Profi-Elasto 370K23 Black is de thermbaan in de SBS 
range. De onderzijde van deze rollen is voorzien van het 
unieke Quadra profiel. Dit profiel zorgt voor een optimale 
dampdrukverdeling over het dak. Dit voorkomt blaasvorming 
bij het overlagen van bestaande daken. De bovenzijde is 
afgewerkt met een grove zwarte granulaat. De thermbaan 
wordt gebruikt in combinatie met de Black MMP voor 
de randafwerking.

De Canagum 470K24 Mineraal is aan de bovenzijde 
afgewerkt met lichtgrijze leislag. De leislag afwerking zorgt 
voor een hogere bescherming tegen weersinvloeden en 
een lange verwachte levensduur. De klassieke dakbaan 
in het Canagum assortiment.

De Profi-Elasto 370K24 Zwart is de standaard SBS dakbaan. 
Met de donkere ingewalste leislag heeft het dak een strakke 
uitstraling en is voorzien van een optimale UV bescherming. 
De ideale rol voor alle dakdekkers die graag met SBS werken.

De Canagum Wit heeft alle voordelen van de mineraal 
afgewerkte dakbanen en meer! De witte mineraal zorgt
voor een lagere temperatuur op het dak op warme dagen. 
Hierdoor blijven gebouwen koeler, verbruiken technische 
installaties minder stroom en leveren zonnepanelen een 
hoger rendement.

De kracht van  
Canam Sales 

Wie zijn wij en wat doen we?
CANAM is vanaf de oprichting in 1974 een Nederlands familiebedrijf 
met een opvallende passie voor het platte dak. Net als veel andere 
familiebedrijven zijn wij begaan met onze medewerkers en vormen 
we samen een hecht team. Als leverancier én als klant zijn wij trouw 
aan al onze partners en als een klant hulp nodig heeft, springen wij 
waar mogelijk bij. Wij denken in relaties. Wij denken als een partner 
en niet als een leverancier.

CANAM deelt met haar trouwe klanten de passie voor het 
platte dak. Vanuit jarenlange ervaring van dakdekkers en andere 
bouwprofessionals hebben wij daksystemen ontwikkeld die hun 
duurzaamheid hebben bewezen. Het is daarom niet verrassend in 
deze industriële en hoogtechnologische sector dat CANAM de 
eigenaar is van Polygum.

Sinds 2016 is CANAM onderdeel van IKO. IKO produceert wereldwijd 
dakbedekkingsmaterialen, isolatie- en waterdichtingsoplossingen. 
IKO heeft wereldwijd meer dan 30 fabrieken en 4500 medewerkers. 
Door deze samenwerking verbeteren wij onze leverbetrouwbaarheid 
en logistiek. De ontwikkelingen op technisch gebied gaan heel snel. 
Door onze samenwerking met IKO blijven wij voorloper en specialist 
op het gebied van daksystemen. Wij maken gebruik van de afdeling 
R&D en kennis van onze grote broer.

CANAM blijft zelfstandig in Nederland opereren en wij blijven de 
signatuur houden van een echt familiebedrijf. Wij denken in relaties, 
dat zit in ons DNA en wij blijven dat altijd doen. Daarbij maken wij 
gebruik van de wereldwijde kennis en productiemogelijkheden van IKO. 

Service

Profi-Elasto is de SBS range van Canam. SBS dakbanen kenmerken zich door flexibiliteit en verwerkingsgemak bij lagere temperaturen. 
Door kunstmatig gefabriceerd rubber aan de dakbanen toe te voegen, worden de elastische karaktereigenschappen van de dakbanen sterk 
verbeterd. Ideaal voor het opvangen van de werking van de onderliggende constructies. De Profi-Elasto thermbaan uitvoering is 
speciaal ontwikkeld voor het overlagen van bestaande daken.

Toplagen

Uw dak absoluut waterdicht, dat is wat telt. 
CANAM heeft verschillende merken toplagen in het 
assortiment. Stuk voor stuk merken die u de zekerheid 
van een waterdichte afwerking van uw dakopbouw bieden. 
De merken die wij voeren zijn Polygum, Canagum 
en Profi-Elasto.

Polygum
Kiest u voor absolute topkwaliteit en wilt u niets aan het 
toeval overlaten dan is een Polygum toplaag de beste keuze. 
Het Polygum assortiment bestaat uitsluitend uit high-end 
dakrollen, alle afgestemd op de huidige wensen en eisen die 
we tegenwoordig aan een dak stellen. Profi-Elasto (SBS) een 
compleet aanbod bitumen toplagen.

Onderlagen 
Een bitumen dakbedekking systeem wordt meestal 2-laags 
aangebracht. Welke onderlaag moet worden toegepast in een 
dakbedekking constructie is afhankelijk van de onderconstructie, 
toegepaste isolatie, de toplaag en de wijze van bevestiging. 
CANAM heeft voor alle denkbare systemen de juiste onderlaag 
en overige materialen in het assortiment.
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Met de donkere ingewalste leislag heeft het dak een strakke 
uitstraling en is voorzien van een optimale UV bescherming. 
De ideale rol voor alle dakdekkers die graag met SBS werken.

De Canagum Wit heeft alle voordelen van de mineraal 
afgewerkte dakbanen en meer! De witte mineraal zorgt
voor een lagere temperatuur op het dak op warme dagen. 
Hierdoor blijven gebouwen koeler, verbruiken technische 
installaties minder stroom en leveren zonnepanelen een 
hoger rendement.

De kracht van  
Canam Sales 

Wie zijn wij en wat doen we?
CANAM is vanaf de oprichting in 1974 een Nederlands familiebedrijf 
met een opvallende passie voor het platte dak. Net als veel andere 
familiebedrijven zijn wij begaan met onze medewerkers en vormen 
we samen een hecht team. Als leverancier én als klant zijn wij trouw 
aan al onze partners en als een klant hulp nodig heeft, springen wij 
waar mogelijk bij. Wij denken in relaties. Wij denken als een partner 
en niet als een leverancier.

CANAM deelt met haar trouwe klanten de passie voor het 
platte dak. Vanuit jarenlange ervaring van dakdekkers en andere 
bouwprofessionals hebben wij daksystemen ontwikkeld die hun 
duurzaamheid hebben bewezen. Het is daarom niet verrassend in 
deze industriële en hoogtechnologische sector dat CANAM de 
eigenaar is van Polygum.

Sinds 2016 is CANAM onderdeel van IKO. IKO produceert wereldwijd 
dakbedekkingsmaterialen, isolatie- en waterdichtingsoplossingen. 
IKO heeft wereldwijd meer dan 30 fabrieken en 4500 medewerkers. 
Door deze samenwerking verbeteren wij onze leverbetrouwbaarheid 
en logistiek. De ontwikkelingen op technisch gebied gaan heel snel. 
Door onze samenwerking met IKO blijven wij voorloper en specialist 
op het gebied van daksystemen. Wij maken gebruik van de afdeling 
R&D en kennis van onze grote broer.

CANAM blijft zelfstandig in Nederland opereren en wij blijven de 
signatuur houden van een echt familiebedrijf. Wij denken in relaties, 
dat zit in ons DNA en wij blijven dat altijd doen. Daarbij maken wij 
gebruik van de wereldwijde kennis en productiemogelijkheden van IKO. 

Service

Profi-Elasto is de SBS range van Canam. SBS dakbanen kenmerken zich door flexibiliteit en verwerkingsgemak bij lagere temperaturen. 
Door kunstmatig gefabriceerd rubber aan de dakbanen toe te voegen, worden de elastische karaktereigenschappen van de dakbanen sterk 
verbeterd. Ideaal voor het opvangen van de werking van de onderliggende constructies. De Profi-Elasto thermbaan uitvoering is 
speciaal ontwikkeld voor het overlagen van bestaande daken.

Toplagen

Uw dak absoluut waterdicht, dat is wat telt. 
CANAM heeft verschillende merken toplagen in het 
assortiment. Stuk voor stuk merken die u de zekerheid 
van een waterdichte afwerking van uw dakopbouw bieden. 
De merken die wij voeren zijn Polygum, Canagum 
en Profi-Elasto.

Polygum
Kiest u voor absolute topkwaliteit en wilt u niets aan het 
toeval overlaten dan is een Polygum toplaag de beste keuze. 
Het Polygum assortiment bestaat uitsluitend uit high-end 
dakrollen, alle afgestemd op de huidige wensen en eisen die 
we tegenwoordig aan een dak stellen. Profi-Elasto (SBS) een 
compleet aanbod bitumen toplagen.

Onderlagen 
Een bitumen dakbedekking systeem wordt meestal 2-laags 
aangebracht. Welke onderlaag moet worden toegepast in een 
dakbedekking constructie is afhankelijk van de onderconstructie, 
toegepaste isolatie, de toplaag en de wijze van bevestiging. 
CANAM heeft voor alle denkbare systemen de juiste onderlaag 
en overige materialen in het assortiment.



CANAM: de leverancier voor de professional

Service is meer doen dan je mag verwachten. Service bij 
CANAM betekent dat wij pas tevreden zijn wanneer jij en 
je klant dat zijn.

Binnen Nederland kan CANAM u binnen 24 uur 
voorzien van uw dakbedekkingsmaterialen.

• Alles voor het platte dak
• Grote voorraad: van schroeven tot dakrollen
• Snelle levering
• Duurzame kwaliteit

• Goede service
• Erkende verwerkers
• Innovatief en vernieuwend
• Degelijk en betrouwbaar
• Bewezen levensduur, hoge kwaliteit

Contactgegevens
Ekkersrijt 7208
5692 HE Son
www.canam.nl
info@canam.nl
(+31) 0499 477 775

Kennis, Service en Kwaliteit.
Onze kernwaarden. 
U vraagt? Wij draaien!

Pieter Paul Geurts, directeur

Contact ons

Leveringsprogramma

Breedte diepte assortiment en diensten

Polygum

Groothandel in 
dakbedekkingsmaterialen
—  KENNIS, SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1974

canam.nl

Leverings
programma

• Bitumen en kunststof dakbedekking
• Bitumineuze pasta’s, primers en kitten
• Vloeibare waterdichting
• Isolatie: PIR/PUR, EPS, XPS, steenwol en foamglas
• Toebehoren: kiezelbakken, bevestigingsmaterialen, daktrim,  
 ontluchtingen, gereedschappen enz.
• Daglichtsystemen: lichtkoepels en solatubes 
• Dakbestrating van beton of rubber

• Lood, zink en diverse dakgootsystemen
• Brander, hand- en elektrische gereedschappen
• Veiligheidsschoenen en werkkleding
• Dakborgpunten en aanlijnsystemen
• Veiligheidsartikelen, o.a. klimmaterialen en valbeveiliging 
• Groendaksytemen

Kennis KwaliteitService

Polygum is de naam van een reeks high-end bitumineuze toplagen die al meer dan 20 jaar exclusief door CANAM op de Nederlandse markt 
verdeeld wordt. De Polygum toplagen kenmerken zich door een zeer hoge kwaliteit en een bewezen levensduur van meer dan 35 jaar. 
Alle Polygum toplagen hebben een hoge vliegvuurbestendigheid en voldoen aan brandwerendheidsclassificatie Broof T1-T3. 
De Polygum Carbon en Carrara voldoen zelfs aan brandwerendheidsclassificatie Broof T1-T4. Alle Polygum toplagen zijn 
voorzien van een tri-laminaat gewapende inlage voor extra stevigheid en dimensionele stabiliteit.

Jouw externe collega’s 
zitten voor je klaar‘

‘
Polygum Carrara Polygum Carbon

Polygum Carrara is de meest innovatie toplaag van het 
Polygum assortiment. De witte toplaag heeft koelende en 
luchtzuiverende eigenschappen. De witte bovenzijde 
reflecteert het zonlicht en zorgt daarmee voor een lagere 
temperatuur op het dak. Dit zorgt voor een koelend effect op 
het gebouw, lager energie verbruik van installaties op het dak 
en een hoger rendement van zonnepanelen. Bovendien heeft 
de aangebrachte speciale topcoating een luchtzuiverende 
functie en haalt daarmee NOX en SOX uit de lucht.

Polygum Carbon is een absolute top dakbaan. 
Geschikt voor ieder dak en voor alle toepassingen. 
De diepzwarte granulaat zorgt voor een zeer fraaie afwerking. 
De hoge kwaliteit van de dakbaan zorgt er voor dat de 
Carbon ook als ondergrond voor groendaken geschikt is. 

Polygum 470K24 Mineraal Polygum Quadra Mineraal

Polygum 470K24 Mineraal combineert kwaliteit en 
verwerkingsgemak in één toplaag. Deze APP toplaag is aan 
de onderzijde voorzien van het Turbo profiel. Dit profiel zorgt 
voor een optimale hechting en een snellere verwerking. 

De ideale toplaag voor renovatie werkzaamheden is de 
Polygum Quadra Mineraal. De onderzijde van deze dakrol is 
voorzien van het unieke Quadra profiel. Dit profiel zorgt voor 
een optimale verdeling van de dampdruk in het dakvlak. 
Het hechtoppervlak aan de ondergrond is ca. 40% zodat 
er een ideale verhouding is tussen windweerstand en 
dampdrukontspanning. Voor de randafwerking wordt 
de Polygum 470K24 Mineraal geadviseerd.

canam.nl

profi*elasto 




