DE 0-METING BESTAAT UIT:
	conditiemeting conform NEN 2767
(gebrek, ernst, omvang, intensiteit)
opmeten van daken en detailleringen
vaststellen van de dakbedekkingsconstructie
uitgebreide visuele inspectie
inschatting van de levensduur
bepalen van toekomstige maatregelen
vaststellen van duurzame mogelijkheden
berekenen van kosten en investeringen
foto’s van details en dakopbouw

ADVIES EN RAPPORTAGE
overzicht per complex
inspectierapport per dak

0-METING

	advies correctief, preventief en planmatig onderhoud
	
onderhoudskosten
meerjarenonderhoudsbegroting

Consolidated is dé dakspecialist
Tijdens een 0-meting inventariseert

REALISTISCHE ONDERHOUDSPLANNING

van Nederland. Al meer dan 50 jaar

Consolidated alle fysieke gegevens van

De gegevens uit de 0-meting worden opgeslagen in

onderhouden, beheren en renoveren

een dak. We meten niet alleen de conditie

Dakota, het online portal voor dakmanagement. Al deze

wij platte en hellende daken. Wij

van de dakbedekking, maar ook van alle

informatie wordt gekoppeld aan storingen en reparaties die

geloven in de kracht van transparante

afzonderlijke dakbouwdelen conform NEN

er in het verleden zijn geweest, inclusief beeldmateriaal.

samenwerking. Daarom werken wij graag

2767. We kijken daarbij veel verder dan

Daarnaast informeren onze dakwachters u over de te

volgens het principe van regiegestuurd

alleen de standaardconditie van het dak.

verwachten onderhoudswerkzaamheden of planmatig

dakonderhoud. Zo behoudt ú de regie,

Onze vakmensen voeren een uitgebreide

onderhoud, inclusief een begroting. Met deze informatie

terwijl Consolidated verantwoordelijk is

visuele inspectie uit. Zo worden ook

bent u in staat een realistische onderhoudsplanning en

voor het onderhoud aan uw daken. Uniek

andere kenmerken als bladval, afschot en

budgettering op te stellen, zodat u precies weet waar u

daarbij is het gebruik van Dakota, ons

vandalisme in kaart gebracht.

aan toe bent. Op de korte, middellange én lange termijn.

online platform voor dakmanagement.

Meer weten? Kijk op www.consolidated.nl | bel: 0183 64 36 00 | e-mail: info@consolidated.nl

Meer weten? Kijk op www.consolidated.nl | bel: 0183 64 36 00 | e-mail: info@consolidated.nl

