
Dé specialist in de breedste zin van het woord!



Fiechter daksystemen heeft ruim 30 jaar ervaring. 

Onze gediplomeerde medewerkers zijn dankzij het volgen van

cursussen en opleidingen voortdurend op de hoogte van veiligheid en

de laatste technieken. 

Alle werkzaamheden omtrent platte daken, renovatie-daken en

onderhoudsprojecten zijn bij ons in volle bekwaamheid en

betrouwbare handen, wij denken mee en organiseren mee. Ons doel zal

uiteindelijk zijn om alle zorg omtrent uw dak bij ons neer te leggen. 

Een dak moet uiteraard waterdicht zijn, maar moet ook visueel ogen!

Projectontwikkelaars

Utiliteit

Vastgoedmaatschappijen

VVE-beheerders

Aannemers

Gebouweigenaren

Particulieren

Waar wij voor werken:
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Wij zetten een stap meer voor
onze klanten.

Henk Fiechter -  CEO
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ONZE DIENSTEN

✔ Kunststof & bitumineuze dakbedekking

✔ Sedumdaken

✔ Dakreparatie en onderhoud

✔ Dakrenovatie

✔ Dakinspectie

✔ Bekleden van zwembaden en vijvers

✔ Valbeveiliging afname en installatie

WAAROM ONS

✔ Meer dan 30 jaar ervaring

✔ Wij ontzorgen u bij de aanleg en het onderhoud

✔ Goede service

✔ Gratis dak inspectie + vrijblijvende offerte

✔ Actief in heel Nederland

✔ Garantie-certificaat / 10 jaar garantie

✔ Verzekerde all-in projectgarantie



HOE GAAN WIJ TE WERK

Aanvraag

In het voorproces gaan wij uit van

geleverde tekeningen en/of

afspraken. Hierbij houden wij

rekening met de wensen van de

opdrachtgever en werken wij met

een transparante communicatie.

Voorbereiding

Al onze werkzaamheden worden

uitgevoerd volgens de laatst geldende

veiligheidsvoorschriften en de

Arbowet. Denk aan VGM en

windbelastingberekening o.a. Het werk

word besteld en ingepland in overleg

met de opdrachtgever cq uitvoerder.

Tijdens

Zowel bij nieuwbouw of renovatie

wordt alles met de opdrachtgever

afgestemd. Wij proberen altijd zoveel

mogelijk overlast uit de weg te gaan,

omdat het leven eronder vaak gewoon

doorgaat. Wij werken volgens de

BRL4702 en VCA richtlijnen.

Afronding

Na de werkzaamheden geven wij

10 jaar garantie mee. Ook is het

mogelijk om een

onderhoudscontract af te sluiten

voor een jaarlijkse inspectie.

Hiermee bespaart u de kosten en

uw dak blijft in optimale conditie.



Firestone EPDM – TPO

Resitrix EPDM

Extrubit ECB

POCB Icopal Universal

PVC Kunststof Dakbedekking

TPO Dakbedekking

Bitumen Dakbedekking APP-SBS

Intensief/Extensief Sedumdaken

DAKBEDEKKING
WAT BIEDEN WIJ AAN

EEN BLIK IN ONS WERK. .



TOOLNATION
4400 M2 PVC

WEERT
6350 M2 PVC



ESBEEK
10.000 M2 PVC

WIJK BIJ DUURSTEDE
5450 M2 PVC



BREDE SCHOOL HOEVE
1300 M2 BITUMEN

OOSTERHOUT
15 woningen / 22 apartementen
BITUMEN



1300 M2 POCB UNIVERSAL

BISONSPOOR OOSTERHOUT
1150 M2 POCB UNIVERSAL

Nominatie Dak van het Jaar 2019 (ROOFS)



Een groendak goed is voor je gezondheid (zeker als de buurman en buurvrouw ook meedoen!)

en om de CO2 uitstoot te compenseren.

Het daarnaast ook bevorderend is voor de waarde van je pand of huis.

Er diverse mogelijkheden zijn in soorten groendaken.

Door het plaatsen van een groendak de levensduur van de dakbedekking eronder met

gemiddeld 7 jaar verlengd.

In veel gemeentes subsidie wordt gegeven op groendaken, soms wel tot 50%!

Uit onderzoek is gebleken dat er in gebouwen met een groendak 23% minder energie voor

verwarming nodig is in de winter en in de zomer geeft het door de isolerende werking meer

verkoeling.

Een groendak heel bio-divers is, het trekt de natuur aan; diverse insecten zoals vlinders, bijen en

libelles. Het is daarbij met name kijkgroen, en een zeer vriendelijk en makkelijk plantje. 

Wij houden ervan om de regie in eigen handen te houden, dit heeft bij ons de doorslag gegeven om

zelf intensief- en extensieve groendaken aan te gaan bieden. Ook vanwege de stijgende populariteit

die we zien in de aanvragen naar groendaken. Een goed teken want wist je dat;

Sedum past echt bij iedereen! Voor meer informatie; sheila@fiechterdaksystemen.nl
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CLIC ’N GO PLACE 'N GO



Valbeveiliging aanschaffen en installeren
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Het bekleden van een zwembad of vi jver

Zwembaden en vijvers aanleggen? Voor velen is het een droom om

tijdens de zomerse dagen lekker in een verkoelend zwembad te duiken.

Of te kunnen genieten met een borrel en uitzicht op een prachtige vijver

in uw eigen tuin. Deze droom kan Fiechter Daksystemen mede voor u

waar maken.Zwembaden/vijvers bekleden behoort tot één van onze

vakgebieden en u kunt het werk dan ook geheel aan ons overlaten.

Fiechter Daksystemen verzorgt ook diverse modellen van

zwembadoverkappingen in alle formaten. Er is er altijd één die bij uw

wensen past!

Bij Fiechter daksystemen kunt u alle benodigde PBM’s eenvoudig

aanschaffen om uw werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren.

Begint u zelf als zzp-er of wilt u eigen valbeveiliging gebruiken? Wij

bieden u de mogelijkheid de zorg omtrent goede veiligheid uit handen te

nemen! Wij verkopen aan zowel particulieren als bedrijven. Het grote

voordeel van het aanschaffen van eigen PBM’s of valstopapparaten is dat

u altijd met goedgekeurde valbeveiliging werkt van de beste merken op

de markt en minder snel slijt. Wellicht wilt u uw medewerkers trainen en

heeft u professioneel materiaal nodig. Vraag ons naar alle mogelijkheden.



Henk Fiechter

CEO & Planning

Suraya Fiechter

Werkvoorbereiding &

Marketing

Sheila Fiechter

Administratie &

Financiën

Sheila Sanders -
Fiechter

Niels Sanders

Voorman & Leermeester
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Quincy Fiechter

COO & Calculatie

TRANSPARANT EN GEMOEDELIJKE COMMUNICATIE DAAR STAAN WIJ VOOR..



Hopende dat u een indruk heeft gekregen betreft het werk
waar wij  als bedri jf  voor staan.  Kwaliteit  staat en bli jft  bi j

ons ook de komende jaren hoog in het vaandel staan!

Fiechter Daksystemen BV
St.  Cornelisstraat 35

5095 AZ Hooge Mierde
 

013 - 50 93 019
info@fiechterdaksystemen.nl
www.fiechterdaksystemen.nl


