
Stijlvol koper  
tegen droomtarief.
RENOLIT ALKORDESIGN



TOPS International Arena
UITDAGING
De prestigieuze TOPS International Arena in Valkenswaard 
is een klinkende naam binnen de wereld van dressuur en 
jumping. Met de renovatie van deze paardentopsportarena 
wou de architect het nieuwe complex dan ook een heel 
exclusieve uitstraling geven. Zo wou hij de halfronde daken 
van de tribunes voorzien van een authentiek koperen dak. 
Een uitdaging die al snel niet haalbaar bleek. Te duur én 
te arbeidsintensief! Bovendien zouden de sterk afgeronde 
tribunedaken door hun vorm en positie rondom de arena goed 
zichtbaar zijn. De dakafwerking moest dus perfect zijn. 

Bouwfirma Sprangers houdt kwaliteit hoog in het vaandel en 
wou ook voor dit project enkel werken met kwaliteitsvolle en 
exclusieve bouwmaterialen. De bouwfirma ging op zoek naar 
een kwalitatief waterdicht designdak met de allure van koper 
tegen een betaalbare prijs.

OPLOSS ING
Bouwfirma Sprangers zocht en vond het perfecte antwoord: 
RENOLIT ALKORDESIGN! Hiermee koos Sprangers voor én de 
betrouwbaarheid van de RENOLIT ALKORPLAN F kunststof-
dakbaan, én het uitzicht van een metalen dak dankzij de 
RENOLIT ALKORDESIGN profielen. 

De RENOLIT dakbanen zijn effectief het gedroomde materiaal 
om een dergelijke uitdaging aan te gaan. Licht in gewicht, 
snel en gemakkelijk te plaatsen en vooral flexibel. Van 
complexe gebogen, golvende, schuine tot zelfs verticale 

varianten, de RENOLIT ALKORPLAN dakbaan kan elke dakvorm 
aan. Zo ook deze steil gebogen halfronde tribunedaken. Het 
materiaal staat bovendien garant voor een perfecte afwerking. 
Alvast een goede keuze van Sprangers! 

Betaalbare klasse
Aan de architect werd een mooi alternatief aangeboden 
voor het oorspronkelijk voorgestelde koperen dak: het rood-
koperen RENOLIT METALLICS kunststofdakmembraan met 
bijhorende profielen. Dankzij de metaalachtige oppervlakte-
structuur van het dakmembraan is het dak nauwelijks te 
onderscheiden van echt koper. De RENOLIT ALKORDESIGN 
profielen die erop worden gelast, maken het plaatje compleet: 
dé final touch voor de imitatie van de staande naden van een 
metaaldak. Voor een architect is dit de geknipte oplossing. 
De looks van een koperen dak tegen een droomtarief! 
En bovendien zónder de typische dilatatie, ventilatie en 
geluidsproblemen van een metaaldak. 

Voor dakdekker Lukasse was het project met de zeer steile  
daken, de verdiept liggende goten en complexe detail-
afwerkingen niet te onderschatten. Maar het eindresultaat 
mag er absoluut zijn. De volledige locatie ademt werkelijk 
luxe en grandeur uit. En niet in het minst door het opvallende 
roodkoperen RENOLIT kunststofdak.

Dat een mooi en strak design niet noodzakelijk de duurste oplossing 
moet zijn werd met de TOPS arena nog maar eens bewezen. 
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TOPS INTERNAT IONAL ARENA

• Valkenswaard, Nederland
• Sprangers Bouwbedrijf BV, Breda
• Lukasse Dakbedekkingen, Goes-Veenendaal

PRODUCTEN

•

 

RENOLIT ALKORPLAN F35276

 

METALLICS dakbaan, 
1,5 mm,  in koperkleur (84040), 4.500 m²

•

 

RENOLIT ALKORDESIGN81504

  

koperkleurige profielen L

•

 

Steeldeck
•

 

Rockwool isolatie 


