Samenwerken
Proces
Doen waar je goed in bent, samenwerken met
bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van
specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een
goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier,
een optimale communicatie en afstemming in
ontwerp en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen
voor een hoogwaardig eindresultaat met minder
tot geen faalkosten. Emergo kan desgewenst het
hele proces van ontwerp, fabricage, montage en
afwerking van het dak voor zijn rekening nemen.
Eén aanspreekpunt, het hele proces in één hand,
inclusief just-in-time levering en montage. En dat
zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Kwaliteitsborging

Bouwkwaliteit is een samenspel van specificaties
en eigenschappen van producten en processen.
Emergo focust op afstemming en overleg met
klanten, bouwpartners en leveranciers, op
objectieve informatie en kwaliteitsborging. Als
dakspecialist beschikt Emergo over het KOMOcertificaat Daksegmenten, het KOMO-certificaat
Houtskeletbouw en het KOMO-certificaat Montage
Prefab Daksegmenten. Daarmee is de kwaliteit van
eindproduct en productieproces geborgd.
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Dakvensters
Dakbedekking
Compleet gelegd, inclusief afwerking

Alles onder één dak

Diverse merken en uitvoeringen,
in de fabriek voorgemonteerd

Schoorstenen

Dak

Lichtgewicht, geïsoleerd en op maat

Geleverd en gemonteerd

Dakkapellen

Emergo on Top® is een complete en integrale turnkey
dakoplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie.
Emergo biedt zijn klanten één aanspreekpunt voor
dakontwerp en -constructie, maar ook voor montage
en eindafwerking met pannen en/of PV-panelen.

Compleet afgewerkt

Dakvensters
Een dakvenster geeft licht en ventilatie.
Tuimelvensters met politiekeurmerk of HR++
beglazing, Emergo plaatst het gewenste
dakvenster in de prefab dakelementen en werkt
ze compleet af, zowel aan de buitenals de binnenzijde.

Dak
Vliering

Emergo produceert in de geconditioneerde
omstandigheden van zijn fabriek kwalitatief
hoogwaardige en uitstekend isolerende
dakelementen. Deze zijn aan de binnenzijde
afgewerkt en reeds voorzien van dakramen
en -doorvoeren. De kant-en-klare elementen
worden just-in-time op de bouwplaats
geleverd en gemonteerd. Snel en effectief.

Dakbedekking

Extra gebruiks- of opslagruimte is nooit weg. Het
Emergo-daksysteem maakt de montage van een
prefab vliering mogelijk, inclusief ontsluiting.

Dakkapellen
Een dakkapel geeft uitzicht en ruimte en
vormt een esthetisch geheel met het dak.
Emergo monteert eigen prefab dakkapellen
met gevarieerde afwerkingsmogelijkheden.
Onderhoudsarme bekleding, zink of (afgelakte)
houten gevelbekleding?
Emergo biedt keuzevrijheid.

Vliering
Prefab elementen, gemonteerd

Na montage volgt de verdere afwerking van het
dak. Het leggen van dakpannen, het aanbrengen van
kilgoten, verholen goten en andere toebehoren. Dit kan
allemaal door Emergo worden verzorgd. Graag zelfs.

Goten

Emergo Energiedak
Liever zonnepanelen in plaats van dakpannen?
Geen probleem! Het Emergo Energiedak wordt in de
fabriek al voorbereid voor een snelle en kwalitatief
hoogwaardige montage van fotovoltaïsche panelen
op de bouw (Building Integrated Photo Voltaics,
BIPV). Monteren, aansluiten en in bedrijf stellen van
de PV-installatie vindt Emergo vanzelfsprekend.
Wel zo makkelijk.
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Gootafwerkingen komen voor in allerlei
verschillende uitvoeringen. Emergo
levert en monteert getimmerde
exemplaren, maar ook zinken,
kunststof en aluminium goten.

Energiedak
Geïntergreerde PV panelen (BIPV)

Schoorstenen

Goten
Diverse uitvoeringen,
gemonteerd
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Op een mooi dak hoort een passende
schoorsteen. Emergo levert en installeert prefab
schoorstenen die kwalitatief en esthetisch
naadloos aansluiten op de geproduceerde
daken. Met keuze in afwerking, afmeting en
doorvoeren voor technische installaties krijgt de
klant een perfect product op maat.

