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KÖSTER 
 TPO-DAKBANEN

GARANTIE PROGRAMMA



Het waterdicht maken van een dak is een gebied waar niet alleen de inzet van hoogwaardige materialen en een 
gekwalificeerde verwerking het verschil kunnen maken, maar daadwerkelijk tijd en geld bespaard kunnen worden.

Köster Bauchemie AG produceert al meer dan 30 jaar hoog kwalitatieve Dak,- en Dichtingsbanen en is een 
wereldwijde innovatieve onderneming. Bovendien staat Köster achter zijn producten en klanten. Vanwege deze 
reden biedt Köster Bauchemie AG een omvangrijk garantieprogramma voor TPO Dakbanen aan: Premium en 
Premium Plus.

Bij het afsluiten van een Garantieovereenkomst is uw dak met het  garantieniveau Premium voor de duur van 10 
tot 20 jaar, afhankelijk van de dakbaandikte, verzekerd. Verzekerd zijn zowel materiaal als loonkosten voor het 
installeren van de dakbaan, als ook de kosten voor het vervangen van beschadigde bestanddelen in de dakopbouw 
( b.v. met water verzadigde isolatie ). Met de Premium Plus Garantie gaat de verzekering een wezenlijke stap 
verder: gevolgschade aan de algemene activa worden door een langdurige productaansprakelijkheidsverzekering 
van Allianz AG afgedekt.

Gegarandeerde kwaliteit

       100% kwaliteit -
  De KÖSTER TPO dakbaan.
 
KÖSTER TPO Dakbedekking onderscheiden zich 
voornamelijk door de uitstekende verwerkbaarheid 
(Flexibiliteit en lasbaarheid). De unieke samenstelling 
op polyethyleen (PE) basis staat garant voor een 
eenvoudige, ongecompliceerde en veilige lasnaad 
afdichting vanwege een maximaal breed lasvenster, 
een onnodige chemische reiniging van de lasnaad en
een permanent mogelijke lasbaarheid.

Uw voordelen:

• de garantie van KÖSTER kan alle KÖSTER Dakbaan producten omvatten die bij het afsluiten van 
de garantie in de geldige prijslijst staan.

• de langjarige bewezen kwaliteit van KÖSTER TPO dak, -en dichtingsbanen is de reden voor de 
ongewoonlijke toezegging van de Allianz AG, om de productaansprakelijkheid tot op 25 jaar te 
verlengen.

• na afronding van het bouwproject met KÖSTER producten, geven we de vakapplicateur een op 
naam van de opdrachtgever, project gerelateerd Garantie certificaat.

• met deze Garantie biedt KÖSTER u veel meer als wettelijk wordt gevraagd bij productgaranties. 



De garanties en verzekeringspolissen die in deze brochure worden vermeld, vormen geen garantie of verzekeringsgarantie. Een garantie verzeke-
ringstoezegging van KÖSTER BAUCHEMIE AG moet voor elk bouwproject individueel worden aangevraagd en schriftelijk worden goedgekeurd.  
De verstrekte informatie is niet bindend en ontslaat de gebruiker er niet van de producten op de respectievelijke bouwprojecten, toe te passen 
en te controleren. De geldige normen, folders en wettelijke voorschriften zijn van toepassing en de algemeen aanvaarde regels van technologie 
evenals de informatie in onze technische merkbladen.
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Het KÖSTER Garantieprogramma

Premium 
De garantie moet op projectbasis worden 
aangevraagd. Het verzekerd claims voor de duur van
tot 10, 15 of 20 jaar. De Garantienemer 
betaald daarvoor eenmalig een toeslag per m² 
dakoppervlakte voor de gehele looptijd.
Een aanspraak op de garantie ontstaat als 
materiaalfouten in de Köster TPO dak en 
dichtingsbanen tot lekkagepunten leiden.
Onze garantie:
• tot 20 jaar materiaalgarantie voor KÖSTER TPO 

2 mm
• tot 10 jaar materiaalgarantie voor KÖSTER TPO 

1.5 en 1.8 mm
• kosteloze materiaal vervanging
• loonvergoeding voor het aanbrengen van de 

dakbaan
• materiaalvergoeding voor eventuele andere 

beschadigde delen in het dakpakket
• loonvergoeding voor eventuele andere 

beschadigde delen in het dakpakket

Premium Plus
De garantie moet op projectbasis worden 
aangevraagd. Het verzekerd claims voor de duur van 
tot 25 jaar.
Een aanspraak op de garantie ontstaat als 
materiaalfouten in de Köster TPO dak en 
dichtingsbanen tot lekkagepunten leiden.
De garantienemer betaalt daarvoor eenmalig 
een toeslag per m² dakoppervlakte voor de gehele 
looptijd.
Onze garantie:
• tot 25 jaar materiaalgarantie voor KÖSTER TPO 

2mm
• kosteloze vervanging van materiaal
• loonvergoeding voor het aanbrengen van de 

dakbaan
• materiaalvergoeding voor eventuele andere 

beschadigde delen in het dakpakket
• loonvergoeding voor eventuele andere 

beschadigde delen in het dakpakket
+     Geldige claims blijven bij de Allianz AG verzekerd.
+    compensatie voor gevolgschade aan algemene
       middelen, gesteund door een uitgebreide product       
       aansprakelijkheidsverzekering van Allianz AG

Premium 
Premium Plus

Materiaalgarantie

Tot 20 jaar

KÖSTER TPO 1.5 - 2.0

Materiaal
aansprakelijkheid

garantie door Allianz AG

Tot 25 jaar

KÖSTER TPO 2.0



Waarop u kunt vertrouwen:

Door ons goed uitgebouwde service- 
en bedrijfsnetwerk in de Benelux en
Frankrijk, kunnen wij u op korte
termijn ter plaatse vakkundig advies 

geven, alsook een vlotte levering van afdichtings-
producten die uw gebouw duurzaam beschermen.

Algemeen Distributeur voor de Benelux en Frankrijk:
KÖSTER Afdichtingssystemen B.V. | Overveld 15 | 3848 BT Harderwijk - NL
Telefoon: +31 341 46 70 90 | Fax: +31 341 46 70 99 | info@koster-afdichtingssystemen.nl | www.koster-afdichtingssystemen.nl
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