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Dakgamma wordt uitgebreid met Spaanse dakdichting

Deschacht exclusief 
verdeler van Danopol 
pvc-membranen
Deschacht zet een nieuwe stap in de verdere specialisatie en uitdieping 
van zijn aanbod voor daken. Voortaan kunnen dakdekkers en aannemers 
bij de onderneming namelijk ook terecht voor pvc-afdichtingsmembranen. 
Deschacht wordt immers exclusief verdeler voor de Benelux van het gamma 
Danopol, van de Spaanse producent Danosa.

“Deze nieuwe samenwerking kadert in verdere specialisatie 
van Deschacht op het vlak van daken.”, verduidelijkt Mar-
keting Manager An Cools. “We zijn dit voorjaar al gestart 
met een gespecialiseerd Dakteam dat de ambitie heeft om 
de klanten hun steun en toeverlaat te zijn voor alles wat 
met isolatie en bekleding van daken te maken heeft. Er 
werden daarom diverse specialisten aangeworven die kun-
nen helpen bij de analyse van de dakopbouw, de keuze van 
het meest geschikte product voor de beoogde toepassing en 
praktische ondersteuning tijdens de duur van de werken. 
Tegelijkertijd werd ook het assortiment producten en ma-
terialen voor het platte dak verder uitgebreid en kwamen 
daar ook materialen voor hellende daken bij. Nu gaan we 
nog een stap verder met de samenwerking met de Spaanse 
fabrikant Danosa, een wereldspeler op het vlak van water-
dichting en akoestische en thermische isolatie. Deschacht 
heeft de exclusiviteit verkregen voor de Benelux voor hun 
Danopol PVC waterdichtingsfolie en wil zich daarmee po-
sitioneren als specialist naast andere PVC-fabrikanten. Dus 
geen massaproduct dat in elke groothandel te verkrijgen is 
maar een professioneel product waarmee de projectmarkt 
bewerkt kan worden.”

Antwoord op groeiende vraag
Voor de afdichting van platte daken genieten PVC-mem-
branen volgens Deschacht bij veel bouwheren nog steeds de 
voorkeur vanwege hun gunstige prijs-kwaliteitverhouding. 
Om op de nog steeds groeiende vraag te kunnen ingaan 
heeft de firma dan ook besloten PVC-membranen op te ne-
men in haar assortiment. De keuze is gevallen op het Dano-
pol gamma van de firma Danosa. Deze Spaanse producent 
is marktleider in waterdichtingsproducten in eigen land en 
de 6e grootste in Europa. Het bedrijf verdeelt zijn producten 
in 70 landen op de 5 continenten. Deschacht is nu exclusief 
verdeler van de Danopol pvc-membranen voor de Benelux.

Voor grote en kleine dakoppervlakken
“PVC-membranen worden zowel in de woningbouw als in de 
projectmarkt voor industriebouw gebruikt. Naast de eerder 
aangehaalde gunstige prijs-kwaliteitverhouding zijn de grote 
dimensionele stabiliteit en de hoge treksterkte en weerstand 
tegen scheuren en perforatie de grootste troeven. Bij sommi-
ge bouwheren spelen ook de esthetische mogelijkheden een 



rol, 
met name 

het kleurenpalet. PVC is 
bovendien recycleerbaar - een bijko-

mend verkoopargument naar bouwheren die gevoelig 
zijn voor het thema duurzaamheid. “

Het Danopol-gamma bestaat uit membranen met de nodige 
ATG-attestering en voldoet aan de Belgische brandnormen. 
De productrange omvat PVC-membranen in de diktes 1,2, 
1,5 en 1,8 mm, bij breedtes van 1,06 en 1,80 meter, en leng-
tes van 13, 15, 17, 20 en 25 meter. De standaardkleuren zijn 
lichtgrijs, donkergrijs en 'cool roofing' (gebroken wit). De 
Danopol PVC-membranen bestaan uit polyvinylchloride 
met een intern wapeningsnet van polyester (HS) of met 
fleeceback (HSF).  Deschacht verdeelt eveneens de nodige 
toebehoren voor details en afwerking, zoals binnenhoeken, 
buitenhoeken, afvoer, ...) PVC-membranen vergen een 
grote nauwgezetheid bij de plaatsing maar geïnteresseerde 
dakdekkers en aannemers kunnen altijd rekenen op advies 
van het Deschacht dakteam. 
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