IKO roof concepts

KENMERKEN CONCEPTEN

1 - Op elkaar afgestemde, kwalitatief hoogwaardige systemen
2 - 1 fabrikant, 1 IKO merk, diverse productielocaties wereldwijd, thuis op het dak
3 - Compleet gericht op ontzorging - IKO roof management
4 - Hoogwaardige oplossing voor daken met een toegevoegde waarde
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Op elkaar afgestemde,
kwalitatief hoogwaardige
systemen

1 fabrikant, 1 IKO merk,
diverse productielocaties
wereldwijd, thuis op het dak

Compleet gericht op
ontzorging IKO roof management

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

- BDA Agrément
- Zekerheid dat prestaties worden
		behaald
- Alle producten die in het systeem
zitten zijn als totaalsysteem getest in
ons lab
- Gegarandeerde duurzaamheid

VOORDELEN
- Verlengde garantie 10+5 jaar inclusief
- Budgetzekerheid
- Kostenbesparing
- Zekerheid van zorgeloos dak

-

1 aanspreekpunt
Garantie 1 partij
Garantie op systeem ipv. losse lagen
Diepgaande specialistische kennis van
complete daksysteem aanwezig

VOORDELEN
- Verantwoordelijkheid bij 1 fabrikant,
geen afschuifsysteem
- Minder administratie
- Betere logistieke afstemming
- Kosten / tijd besparend

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

EIGENSCHAPPEN
- Toegevoegdewaarde partners, deze
volgen IKO in garantiemodel
- IKO roof conditiemeting geeft inzicht in
de status van het dak
- Uitvoering door opgeleide partners
- Compleet dossier / project opvolging

VOORDELEN
- Budget zekerheid
- Transparantie in het gehele traject
- Zekerheid van een zorgeloos dak
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4
Hoogwaardige oplossing
voor daken met een
toegevoegde waarde

eco

graphite

Witte ECO dakbaan met luchtzuiverende
eigenschappen.
- Comfort door lagere temperatuur in de
onderliggende ruimte.
- Duurzaam door minder krimp en uitzetten
van de witte toplaag.
- Concept heeft DUBOkeur, toplaag en Isolatie.
- Mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies.
- Milieuvriendelijk. De toplaag breekt NOx en
SOx af. De luchtzuiverende werking geeft dus
voordelen voor duurzaamheid en milieu.

solar

compact

Brandwerende bitumen dakbaan.

Volledig gegoten systeem.

- Brandwerendheid door grafiettechnologie.
- De rol heeft een brandklasse Broof T4.
Dit is het hoogst haalbare.
- De brandwerendheid wordt behaald door
het natuurlijk grafiet en niet door schadelijke
brandvertragers. Deze technologie is
gepatenteerd.
- Zelfdovend effect

- Voor intensieve groendaken, ziekenhuizen,
retentiedaken, datacenters, voedingsindustrie.
- Zeer hoge zekerheid.
- Er wordt gebruik gemaakt van compartimentering, traceerbaarheid van een eventueel lek.
- Zeer hoge isolatiewaarde.
- Luchtdicht systeem, vereist in de voedingsmidellenindustrie.

safety

green

Het koele ECO roof zorgt voor een beter
rendement van de zonnecellen.

Elk dak dient voorzien te zijn van
dakveiligheid.

Groendak met IKO roof compact systeem
als waterdichte ondergrond.

- Volledige ontzorging van de opdrachtgever.
- Installatie en aansluiting tot in de meter.
- Rendement berekeningen kunnen worden
gemaakt.
- Mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies.

- IKO safety is toe te passen op elk concept.
- Totale ontzorging 10 + 5 jaar garantie op
dakveiligheid.
- Mogelijkheid om een RI&E te laten maken.

-

Landelijke dekking door partners.
Mogelijkheid advies en ontwerp op maat.
Garantie op het groen 10 + 5 jaar.
Onderhoud contracten zijn mogelijk.
Volledige ontzorging voor opdrachtgevers.
Het beste onderliggende daksysteem voor
tuindaken omwille van de zekerheid van
waterdichting.
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