Buildings perform better
with DAW

Eén partner
voor optimale performance
Aan onze gebouwen stellen we hoge eisen.
We moeten er goed in kunnen werken, we willen ons er thuisvoelen en ook het uiterlijk vinden we
belangrijk. Tegelijkertijd verlangen we van gebouwen dat ze energiezuinig, veilig en duurzaam zijn.
Zodat ze hun waarde behouden of zelfs in waarde stijgen.
Kortom: onze gebouwen moeten presteren. DAW heeft de ervaring, deskundigheid en producten
in huis om daarvoor te zorgen. Dat doen we niet met deeloplossingen, maar met een geïntegreerde
aanpak. Zodat de totale performance van uw gebouw optimaal is, nu en in de toekomst.
Buildings perform better with DAW.
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houtbescherming

U verwacht nogal wat
van uw gebouw
De waarde van uw gebouw hangt af van de prestaties. DAW kan u helpen bij het verbeteren van die
prestaties. Door het gebouw effectief en langdurig te beschermen, het energieverbruik te verlagen
en de uitstraling te upgraden.

Energiebesparing
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Energie besparen
is de meest directe manier om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Door effectieve
gevelisolatie kan het energieverbruik van gebouwen spectaculair dalen.

Wooncomfort
Onze woonomgeving wordt steeds belangrijker. We besteden veel aandacht, tijd en geld
aan het creëren van een huis dat bij ons past en waarin we ons thuisvoelen. We doen
dat bijvoorbeeld door de juiste kleuren toe te passen en door maatregelen te nemen
voor een aangenaam binnenklimaat. Maar ook geluid speelt een grote rol. Akoestische
systemen kunnen geluid absorberen en harde, onaangename klanken dempen. Dat
draagt bij aan een woon- en werkomgeving waarin mensen beter communiceren en
functioneren.

Uitstraling
Het oog wil ook wat. Dus kijken we verder dan alleen de functionele kwaliteiten van
huizen, kantoren en openbare gebouwen. Het esthetische niveau van een gebouw is van
groot belang voor de economische waarde.

Bescherming
Gebouwen krijgen het soms zwaar te verduren. Met kwalitatief hoogstaande producten
en slimme systemen kunnen we ervoor zorgen dat gebouwen de fysieke belasting van
mensen, verkeer, weer en atmosfeer kunnen weerstaan. Die producten en systemen
zorgen voor een langere onderhoudscyclus én een langere levensduur.

Dit is het moment om gebouwen beter te maken. Samen met DAW.
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Een waardevolle bijdrage
in iedere fase
DAW levert producten, systemen én kennis. Onderhoud is essentieel voor de waardeontwikkeling
van uw gebouwen. Zowel bij de planning als bij de uitvoering van uw vastgoedonderhoud kunt u
rekenen op de ervaring en deskundigheid van DAW. We leveren graag een bijdrage aan iedere fase
van uw project.
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ONTWIKKELING

ADVIES

BEGELEIDING

CONTINUÏTEIT

Analyse van het project
Inventarisatie van klantwensen
Advies over energieverbruik
Criteria voor duurzaamheid
Inventarisatie van maatregelen
Formulering van prestatie-eisen

Onderhoudsadvies
Monsters en stalen
Kleuradvisering
Ondersteuning projectcalculatie
Detailtekeningen
Toelatingen en garanties
Hechtingstesten
Vocht- en antislipmetingen

		

Demonstratie van producten en systemen
Objectbegeleiding
Begeleiding van opdrachtgever en verwerker

Oplevering
Meerjarige onderhoudsplannen
Project monitoring
Klachtenservice
DAW Academy opleidingsprogramma

De merken waarmee uw gebouw
beter presteert
Verfvertrouwen
De verf van Caparol heeft sinds 1895 een internationale reputatie opgebouwd
die is gebaseerd op superieure kwaliteit en oog voor duurzaamheid. Maar
het is niet alleen de ongeëvenaarde verf die van Caparol een buitengewoon
merk maakt. Bij Caparol kun je ook rekenen op het advies van deskundige
mensen die zich betrokken voelen bij het eindresultaat. Daardoor komt je
vakmanschap volledig tot zijn recht.
Steeds meer schilders, architecten, professionele
opdrachtgevers en particulieren gaan dagelijks met
verfvertrouwen aan de slag. Dankzij Caparol.

Gevels met karakter
De gevel van een gebouw is gezichtsbepalend, maar óók van doorslaggevend
belang voor de functionaliteit en de energieprestaties. Al die functies komen
samen in de geïntegreerde gevelsystemen van Alsecco.

Al meer dan vijftig jaar combineert Alsecco effectieve
gevelisolatie met de meest uiteenlopende afwerkingen, van
steenstrips en pleisters tot glasmozaïek en natuursteen. Met
Alsecco heeft DAW de ontwerper, fabrikant én leverancier
van het totale gevelsysteem in huis.

Onderaan beginnen
Betonnen vloeren en andere constructies moeten tegen een stootje
kunnen. Disbon zorgt al sinds 1957 voor professionele bescherming. De
bouwbeschermingssystemen en vloerafwerkingen van Disbon zijn perfect op
elkaar afgestemd en garanderen een optimale functionaliteit en duurzaamheid
voor bouwdelen en gebouwen.
Een juiste keuze en een deskundige toepassing van de
producten maakt bij grootschalige projecten het verschil
tussen succes en problemen. Daarom is advies en begeleiding
een essentieel onderdeel van de oplossing die DAW met het
merk Disbon biedt.
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Geluidskwaliteit
en energiebesparing

Effectief vergaderen
Een goede akoestiek is essentieel om effectief te kunnen vergaderen. In het Provinciehuis van
Noord-Holland zorgt CapaCoustic van Caparol voor een rustig en uitstekend verstaanbaar geluid.
De uitstraling van het systeem sluit perfect aan bij het ontwerp en bij de filosofie van architect
en opdrachtgever. Om de akoestiek te optimaliseren zijn in het project ook een aantal wanden
behandeld. Het CapaCoustic-systeem is aangebracht in twee vergaderzalen, in de centrale hal en
in het trappenhuis.

Een sprong in de tijd
Het Apollo Hotel in Papendrecht is een bekende plek voor talloze zakenmensen. Het hotel dateert uit
de jaren zeventig van de vorige eeuw. Na een uitbreiding in 2010 was het hoofdgebouw zichtbaar
toe aan een face-lift. Alsecco stelde Next Real Estate voor om de gevels van het gebouw door
middel van een isolatiesysteem met steenstrips in één operatie mooier én energiezuiniger te maken.
Het resultaat is spectaculair. In vier weken tijd veranderde het Apollo Hotel van een gedateerd
gebouw in een opvallende, eigentijdse blikvanger.
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Uitstraling
en bescherming

De kleuren van TivoliVredenburg
Het nieuwe TivoliVredenburg is een creatie van verschillende architecten, waarin óók de visie van
Herman Hertzberger, de geestelijk vader van het ‘oude’ Muziekcentrum Vredenburg, nog nadrukkelijk
naar voren komt. Dat is met name het geval in de kleuren; makers en gebruikers spreken van
‘Hertzbergerblauw’ en ‘Hertzbergerpaars’. Het kleurenpalet van het nieuwe TivoliVredenburg is
tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de architecten, het schildersbedrijf
en Caparol. Het resultaat is een bijzonder gebouw met een internationale uitstraling. De trots van
Utrecht, maar óók van Caparol. Het muziekpaleis is het eerste concertgebouw in Nederland waar alle
wanden, plafonds en houtwerkelementen zijn afgewerkt met Caparol producten.

Strak parkeren
De vloer van een parkeergarage wordt op allerlei manieren belast. Niet alleen door de banden van
de talloze auto’s, maar ook door motorolie, brandstof en strooizout. Al die factoren laten dag in dag
uit hun sporen na. Voor een opknapbeurt van de parkeergarage van de Universiteit Leiden maakte
Disbon een gefundeerd en zorgvuldig uitgewerkt productvoorstel. De vloer is weer als nieuw en
beter dan ooit bestand tegen de dagelijkse belasting.
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DE DAW GROEP
De DAW Groep is uitgegroeid tot de grootste
Europese particuliere onderneming in de
verfbranche. Het succes van DAW is gebaseerd
op een breed portfolio van innovatieve producten
en merken op het gebied van bouwverven,
gevelisolatie en bouwbescherming.
INNOVATIVE COATING SYSTEMS SINCE 1895

Hoofdkantoor interationaal: DAW SE | Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Duitsland
DAW NEDERLAND B.V. | Koperslager 2, 3861 SJ Nijkerk, Nederland
Telefoon: 033-247 50 00 | Fax: 033-245 18 33 | E-mail: info@dawnederland.nl
www.dawnederland.nl

