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‘Verder in de voetsporen van Bram!’

D

aken zijn onze passie!
Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring is Lukasse Dakbedekkingen in Goes de dakspecialist waarop u kunt vertrouwen. Ons vakkundig team van enthousiaste medewerkers draagt zorg voor de aanleg van uw nieuwe dak, dan wel
voor het onderhoud van uw bestaande dak.

Lukasse Dakbedekkingen is een specialist op het gebied alle soorten daken. Vakmanschap en ruime ervaring zorgen voor onze
specifieke specialismen. Wij zijn echter meer dan een dakdekkersbedrijf. Lukasse Dakbedekkingen is ook partner, regisseur,
adviseur en organisator voor haar opdrachtgevers. Al van generatie op generatie!

n

Van generatie op generatie

n

Bekijk onze nieuwe video op www.lukasse.nl/video/

Het overlijden van Bram Lukasse in februari van dit jaar was een grote klap voor ons als gezin en familie, maar ook voor ons
bedrijf. Bram was de spil in zijn bedrijf.
Na het overlijden van Bram heeft zijn vrouw Mirjam Lukasse - Verschuure de keuze gemaakt om Bram in zijn functie als algemeen directeur op te volgen. Ook is Daniël Lukasse, die aan de hand van zijn vader ‘op het dak’ is groot gebracht, in versneld
tempo ‘naar binnen gehaald’ als operationeel en technisch directeur.
Van kracht voor ons mooie bedrijf blijven de kernwoorden: kwaliteit, soliditeit en koersvastheid! En wat natuurlijk vóór alles
blijft is betrouwbaarheid, dus afspraak is afspraak!

Kennismaking
Wij hechten er aan om onze relaties persoonlijk te kennen. Daarom wil Daniel Lukasse de komende tijd graag kennismakingsgesprekken met u plannen. Wij realiseren ons dat daarmee waarschijnlijk een lange periode is gemoeid. Als u een kennismaking met de nieuwe directie op korte termijn op prijs stelt, laat u ons dat dan weten, via telefoonnummer: (0113) 27 01 01.
Dan plannen wij zo spoedig mogelijk een afspraak. n
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Dakmaterialen nodig?
Bezoek dan onze webshop!

Als u liever direct uw dakmaterialen bij ons wilt ophalen
ophalen, dan kunt u terecht bij bij Houthandel
Zuud Beveland in ’s-Gravenpolder, waar Lukasse
Dakbedekkingen ‘onderdak’ heeft gevonden.
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Doen waar we goed in zijn

uit handen en bent u verzekerd van een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig dak met bijbehorende garanties. (Zie
www.lukasse.nl/duurzame-daken/)

Een IKO® Roof Concept op maat?
IKO Carrara is een ECO dakbaan die CO2 én de ecologische
voetafdruk reduceert. Het witte, reflecterende mineraal aan
de bovenzijde is voorzien van de ‘Air Care Technologie’: een
ACT-coating die luchtzuiverend werkt door de broeikasbevorderende stoffen NOx en SOx om te zetten in onschadelijke milieu-neutrale stoffen.
Benieuwd? Kijk op www.lukasse.nl/iko-clean-air/ n

Lukasse Dakbdekkingen richt zich vooral op renovatie van
daken. Dat is waar we goed in zijn. Maar overweegt u bijvoorbeeld óók zonnepanelen te laten installeren? Laat uw
dak hiervoor dan vooraf door ons geschikt maken. n		

n

IKO® Solar, voor een hoger rendement van uw dak

Komen en gaan
Duurzame daken

Ook op gebied van duurzaamheid zijn we bij Lukasse
Dakbedekkingen niet stil blijven staan! We werken veel met
de IKO® Roofconcepten, zoals IKO® Solar voor een beter rendement voor de zonnepanelen, als IKO® Lifetime voor een
dak met een ultralange levensduur.
Door te kiezen voor een IKO Roofconcept, nemen wij u werk

Op 1 juli jl. hebben we afscheid genomen van John Gelens. John heeft gekozen voor een mooie carrièreswitch en
gaat aan de slag als coördinator Vastgoedbeheer, Infra en
Logistiek bij Zorgcentrum Ter Weel. We wensen John veel
succes! In zijn plaats is Nadal de Jonge als calculator toegevoegd aan het Lukasse Team. Heeft u vragen over een dakopname van of calculatie voor uw dak? Neem dan contact
op met Marco Moerland, Daniel Lukasse of Nadal de Jonge.
Voor dakbehoud en service is Danny Hoekman het eerste
aanspreekpunt geworden (zie www.lukasse.nl/video/). n

Aanspreekpunten...

Lukasse Dakbedekkingen ‘aanspreekpunten’ (v.l.n.r.): Lieke de Feijter (receptioniste), Marco Braam (uitvoering, planning en service), Nadal
de Jonge (calculatie en werkvoorbereiding), Thomas Weststrate (magazijn en webshop), Mirjam Lukasse - Verschuure (algemeen directeur),
Daniel Lukasse (operationeel en technisch directeur), Marco Moerland (hoofd calculatie en werkvoorbereiding), Danny Hoekman (administratie, webshop, dakbehoud en service), (zie www.lukasse.nl/team/).

