
ONZE EERSTE STANDAARDFOLIE  
MET PREMIUM LEVENSDUUR.

DELTA-XX PLUS®  
MET INDRUKWEKKENDE 
LEVENSDUUR.

*  Klik hier voor gedetailleerde garantievoorwaarden: 
www.doerken.com/global/en/delta-warranty



30 JAAR GARANTIE  
VOOR HET NIEUWE  
GAMMA DELTA-XX PLUS®.

Op DELTA® kan je vertrouwen.
”De onderdakfolie is het zwakke punt van het dak.” Dat was de uitdaging bij onze nieuwe 
missie met als doel: het ontwikkelen van onderdakfolies met een zeer lange levensduur. 
Ons baanbrekende inzicht: de luchtbeweging boven de folie is een probleem waardoor 
de folie voortijdig veroudert. Met deze kennis hebben we onze onderdakfolies geopti-
maliseerd en getest in een nieuwe, door DÖRKEN gevolgde testprocedure. Deze test 
wordt ook aangeboden door een onafhankelijk testinstituut en is een integraal onder-
deel van het EAD voor onderdakfolies. De nieuwe materiaalsamenstelling garandeert de 
functionaliteit en zet een nieuwe standaard voor de levensduur van ons nieuw gamma  
DELTA-XX PLUS® onderdakfolies – voor daken die lang meegaan.

De DELTA® garantie:
  Als er, ondanks professionele plaatsing, 

binnen de 30 jaar garantie een probleem 
optreedt met onze producten, staan wij 
voor je klaar.

  Niet alleen leveren wij nieuw materiaal, 
maar wij laten de folie ook vakkundig 
plaatsen. Onbeschadigde materialen 
worden hergebruikt.

  Geef ons een belletje en wij helpen jou 
verder.

Onze garantiebelofte:
Bij DELTA® garanderen we dat onze onder- 
dakfolies 30 jaar lang betrouwbaar hun 
functie vervullen (waterdichtheid: klasse W1). 
Wij staan hiervoor garant met onze bijna 
60 jaar ervaring in het vervaardigen en 
testen van hoogwaardige onderdakfolies.

 Ontdek nu de nieuwe DELTA-XX PLUS®!

* Klik hier voor gedetailleerde garantievoorwaarden: www.doerken.com/global/en/delta-warranty



Premium levensduur 
Onze standaard DELTA-XX PLUS® onderdakfolies hebben  
een bewezen lange levensduur en zorgen zo voor een 
duurzaam beschermd dak. Bovendien bieden wij een 
functionele garantie van 30 jaar – de garantie voor uw 
veiligheid. 

Geoptimaliseerd aanbod 
Met de vier XX PLUS-varianten bieden wij een oplossing 
voor de meeste toepassingen op hellende daken en in 
gevelconstructies: 

  DELTA-XX PLUS® LIGHT  
de rendabele oplossing voor spanten daken

  DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL  
de universele onderdakfolie

  DELTA-XX PLUS® STRONG  
de sterke oplossing voor grote afstanden tussen de latten 

  DELTA-XX PLUS® HEAVY  
de robuuste oplossing voor daken met een dakbeschot

Ons productassortiment zorgt voor een grotere beschik-
baarheid van de producten. Het advies verstrekken aan uw  
klanten wordt bovendien efficiënter en vereist minder 
inspanningen.

Praktische kleefstroken 
De geïntegreerde kleefstroken kunnen direct op elkaar 
verkleefd worden en voorkomen dat koude lucht en 
vocht de isolatie binnendringen. Dit zorgt voor meer 
energie- efficiëntie en een beter wooncomfort. Boven-
dien wordt windgeruis verminderd. 

Maximale flexibiliteit 
Dankzij hun hoge rekbaarheid kunnen onze DELTA- 
XX PLUS® folies eenvoudig en probleemloos worden 
verwerkt – zelfs bij moeilijke details. De hoge flexibili-
teit zorgt voor meer veiligheid bij ongepland contact 
met de punt van de schoen of met gereedschap.

VERDERE VOORDELEN  
IN ÉÉN OOGOPSLAG:



LANG LEVE HET DAK.
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