(advertorial)

Van dakafval tot nieuw dak
Recycle uw oude dak met Roof2Roof
U wilt uw oude dak laten
renoveren, vervangen of
slopen? U kunt nu uw
oude dak laten recyclen tot
nieuwe dakrollen, zonder
meerprijs. Sterker nog, met
Roof2Roof kunt u verdienen
aan uw oude dak.
Roof2Roof heeft een methode ontwikkeld voor het recyclen van bitumen
dakafval, wat betekent dat oude bitumineuze dakbedekkingen gebruikt worden
als grondstof voor nieuwe dakbedekkingen. Door de inzet van gerecycled
bitumen wordt bespaard op fossiel bitumen en daarmee op aardolie (bitumen
is een aardolie derivaat). De Roof2Roof-methode is zonder meer uniek in
de wereld door de gebruikte technologie
en de integrale ketensamenwerking.
De Roof2Roof-kringloop
nader bekeken
Help ook mee om de kringloop te
sluiten, zodat oude bitumineuze dakbedekkingen gebruikt kan worden als
grondstof voor nieuwe dakbedekkingen. In een aantal stappen is uw oude
bitumen dak vervangen door een nieuw
milieuvriendelijke variant.
1. Is uw dak geschikt voor recycling?
U kunt uw dak gratis laten beoordelen
door een Roof2Roof-specialist. Als uw
dak geschikt is voor bitumenrecycling,
kan het oude bitumen dak aan het einde
van de levensduur worden gedemonteerd volgens de Roof2Roof-richtlijnen
en kan het dakmateriaal in de Roof2Roof-kringloop worden gebracht.
2. Uw dakmateriaal afvoeren
Laat uw gescheiden en schoon bitumen
dakafval afvoeren door een Roof2Roof-specialist en bespaar aanzienlijk
op uw afvalkosten. Het dakafval wordt
separaat ingezameld en opgeslagen in
het Roof2Roof Recyclecentre.
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3. Uw afval is grondstof voor nieuw
dakmateriaal
Het schoon en gescheiden bitumen dakafval wordt in het Roof2Roof Recyclecentre verwerkt tot grondstoffen voor
nieuwe bitumen dakrollen.
4. Aanbrengen van nieuwe
dakbedekking
De dakrollen worden tenslotte volgens door de Roof2Roof-specialist
conform richtlijnen aangebracht op
uw gerenoveerde of nieuwe dak. Het
snijafval dat vrij komt bij de montage
van de nieuwe dakrollen, wordt direct
teruggebracht in de bitumenketen. Met
het nieuwe milieuvriendelijke bitumen
dak begint een nieuwe kringloop.
Om de Roof2Roof kringloop te kunnen sluiten, is samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen in de
Roof2Roof-keten. Alleen dan is het
mogelijk om het ultieme resultaat te
bereiken: geen afval!
Regie over het hele proces
Voor elke fase van het Roof2Roof-proces zijn uitvoeringsrichtlijnen ontwikkeld. Roof2Roof-recycling is alleen
mogelijk als alle ketenpartners zich
strikt houden aan deze richtlijnen.
Alle werkzaamheden worden daarom uitgevoerd door gecertificeerde
Roof2Roof-specialisten. De regie over
het totale recyclingproces is in handen
van de Roof2Roof-organisatie. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd
van dakinspectie tot en met gereed
product.

Meedoen is simpel
Is uw dak aan renovatie toe of moet uw
dak worden gesloopt? Vraag een dakinspectie aan en laat uw dak beoordelen
door een Roof2Roof-specialist. Vanaf 500 m2 kan een gebouweigenaar
een gratis dakinspectie t.w.v. € 250,aanvragen. Met een dakinspectie krijgt
u inzicht in de opbouw en samenstelling van uw dak. De resultaten van
de dakinspectie bepalen of uw dak
geschikt is voor Roof2Roof-recycling.
Iedere organisatie die oude daken volgens de Roof2Roof-methode ontmantelt, ontvangt een MVO-certificaat en
een verklaring met daarin de exacte
CO2-besparing. Zo kunt u aantoonbaar maatschappelijk verantwoord en
duurzaam ondernemen.
Ga naar roof2roof.nl en vraag nu uw
gratis dakinspectie aan. Een Roof2Roof-specialist neemt contact met u
op om een afspraak te maken.
Meer informatie
Roof2Roof
T: 088-6002600
E: info@roof2roof.nl
I: www.roof2roof.nl

