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Handelskwekerij Dutch Greenroof vermarkt exclusief Amerikaans groenedaksysteem
Dutch Greenroof uit Holten is dealer geworden van LiveRoof uit Amerika. Hiermee bedient ze als
enige de Europese markt met het nieuwste hybride groenedaksysteem.
HOLTEN - Handelskwekerij Dutch Greenroof is onlangs een exclusieve dealerschap aangegaan met het
Amerikaanse bedrijf LiveRoof. Het groenedaksysteem uit Amerika biedt nog meer mogelijkheden op het
gebied van hybride dak- en gevelbedekking. Eigenaar van Dutch Greenroof, Rolph Markvoort heeft veel
moeite gedaan om het dealerschap binnen te slepen. ,,LiveRoof ziet via Dutch Greenroof alle kansen om uit
te breiden. Daar ben ik enorm trots op“, zegt Markvoort die zich vanaf heden exclusief leverancier van het
nieuwste hybride groenedaksysteem in Europa mag noemen. En dat biedt groeikansen voor het vakbedrijf in
Holten dat gespecialiseerd is in hybride daken.
,,Niet ieder dak en/of gevel is hetzelfde. Dat geldt zowel in Nederland waar Dutch Greenroof al levert, en in
Europa. Met deze nieuwe aanwinst kunnen we nog meer klanten bereiken. De vraag buiten Nederland om is
enorm groot. We merken dat bedrijven, waaronder ook ambassades, zich steeds meer verduurzamen. En daar
hoort een groen dak of gevel zeker bij. De groenbakken zijn in vier verschillende maten en hoogten leverbaar. Wat tevens het aanbod in de plantenkeuze vergroot. Wat dit systeem ook leuk maakt is bijvoorbeeld de
bak van stoeptegelformaat. Je wipt een stoeptegel uit de straat en plant de bak ervoor terug. Die kan gevuld
zijn met groenten, grassen of vetplantjes“, zegt Markvoort. ,,Deze bakken van LifeRoof zijn daarnaast geschikt voor een lichtgewicht dak en dak- en moestuin.“
Het nieuwe systeem LiveRoof is een gepatenteerd hybride groenedaksysteem dat wereldwijd geïnstalleerd is
op miljoenen vierkante meters in meer dan duizend projecten. Met twintig groeilocaties in de VS en Canada
is LiveRoof toegewijd aan duurzame en lokale productie.
LiveRoof-systemen bieden diverse plantopties met vier systeemdieptes (van 6,35 cm tot 20,32 cm). In een
catalogus staat een groot aanbod met speciaal voor de omstandigheden van een dakomgeving geteeld en
geselecteerd met RoofTop Proven™ plantenkeuzes.
Dutch Greenroof is gevestigd in Holten. Voor meer informatie www.dutchgreenroof.nl
Rolph Markvoort tel: +31 (0)6-30858199

