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IKO roof Graphite brandveilig dak 
uitgevoerd door  
HDO Dakbedekkingen BV.
Euroscoop Schiedam
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ECO dak renovatie
uitgevoerd door Van Haperen 
Dakbedekkingen BV.

IKO enertherm ALU white
Renovatieproject 
te Hendrik-Ido-Ambacht
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IKO roof management biedt een extra troef 
aan zijn IKO relaties. De subsidie brochure van 
IKO geeft een overzicht en uitleg hoe deze 
subsidies te verkrijgen zijn en hoe u gebruik 
maakt van deze regeling. 
Een handig rekenvoorbeeld toont bovendien 
dat het al interessant wordt bij een investe-
ring vanaf € 2500. Lees hierbij meer informa-
tie en vraag deze brochure aan of download 
dit document via onze website. De EIA-rege-
ling biedt u de mogelijkheid om een duurza-
me investering te doen tegen lagere kosten.  
U kunt gemiddeld 13,5% van de investerings-
kosten van energiebesparende bedrijfsmidde-
len aftrekken van de fiscale winst, bovenop 
de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt 
u minder inkomstenbelasting of vennoot-
schapsbelasting.

De EIA-regeling is in het leven geroepen om 
ondernemers te stimuleren om te investeren 
in energiebesparende bedrijfsmiddelen of 
in duurzame energie. Ondernemers die in 
Nederland inkomsten- of vennootschapsbe-
lasting betalen, komen voor deze interessante 
subsidieregeling in aanmerking. De regeling is 
interessant omdat u naast de afschrijving van 
deze investeringen namelijk een extra bedrag 
mag aftrekken van de winst.

Subsidie voor witte en geïsoleerde daken
Als u van plan bent om een dak te renoveren, 
dan is het door deze subsidie extra interes-
sant om te investeren in witte dakbedekking 
en isolatie. De witte bitumen dakbaan IKO 
cararra en de IKO enertherm PIR isolatie vol-
doen aan de voorwaarden van de EIA. Witte 
dakbedekking en isolatie vallen onder EIA- 

code 210403 op de Energielijst en Milieulijst 
2018 (Isolatie voor bestaande constructies).

Hoogte van de subsidie
Gaat u na-isoleren, dan komt de investering 
voor de EIA-regeling in aanmerking tot een 
bedrag van maximaal € 20/m2. Voorwaarde 
is wel dat u een verbetering realiseert van 
tenminste 2,00 m2 K/W ten opzichte van 
de oude situatie. Past u daarnaast de IKO 
Carrara toe, dan loopt dit op tot maximaal 
€ 30/m2. Binnen de EIA maakt het niet uit 
hoe deze investering wordt verdeeld. Is de 
investering in na-isolatie lager dan € 20 per 
m/2 dan mag u meer dan € 10 aftrekken voor 
de witte dakbedekking.
Voor 2018 is het percentage van de inves-
tering dat u mag verrekenen met de winst, 
vastgesteld op 54,5%, met een maximum 
van de genoemde € 30 per m2.

Besparing gemiddeld 13,5% 
Als u een bestaand bedrijfsgebouw na-iso-

Investeer in milieuvriendelijke dakbedekking IKO carrara of  
IKO enertherm isolatie en ontvang subsidie.

leert en daarnaast de IKO Carrara toepast, 
dan kunt u gemiddeld ongeveer 13,5% 
besparen op de investering. Dit maakt het 
dus erg interessant om voor deze milieuvrien-
delijke investering te kiezen. U mag zowel 
het materiaal als de arbeid aftrekken.

IKO roof conceptpartners op TV. 
Programma “How it is done” 
RTL-Z
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RENOVEER EN ISOLEER MET SUBSIDIES
management

Bij een dakoppervlak van 2.000 m2, 
waarbij u zowel na-isoleert als IKO  
Carrara toepast, mag u dus € 30 per m2

opvoeren. Binnen de EIA-regeling mag 
u in 2018 54,5% van de investering 
verrekenen met de winst. 
In dit voorbeeld mag u € 32.700,-  
aftrekken van de winst. Uitgaande van 
25% Vennootschapsbelasting, heeft u 
dus een voordeel van € 8.175 (25% van 
€ 32.700).

U bespaart in dit voorbeeld 
netto € 4 p/m2
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HOGE EISEN
Het verhaal van de beide mannen onder-
streept de hoge kwaliteit die is geleverd. 
Niet zonder reden overigens, want vanuit 
zowel de opdrachtgever als de gemeente zijn 
hoge eisen gesteld aan de brandveiligheid 
van het enorme gebouw. Met een maximaal 
bezoekersaantal dat al snel tegen de 3000 
loopt, is bij brand een snelle evacuatie van 
het grootste belang. Tijdwinst door brand-
vertragende maatregelen is dan essentieel. 
Het IKO graphite roof concept dak draagt 
daar in hoge mate aan bij. Voor de uitbater 
van de Euroscoop telt in dat opzicht maar 
één ding en het is precies dat, wat IKO met 

de roof concepts nastreeft: 
“De zekerheid van een 
zorgeloos dak”.

UITVOERINGSKWALITEIT
De door HDO Dakbedekkingen geleverde 
uitvoeringskwaliteit levert daar een belangrij-
ke bijdrage aan, zo laat directeur Van Peenen 
weten. Hij ziet zijn bedrijf graag geprofileerd 
als “vakmensen die werken met topmateria-
len om een optimaal resultaat te bereiken.” 
Want een tevreden opdrachtgever komt bij 
een volgend project weer praten. HDO is een 
gecertificeerde ‘IKO roof concept partner’. 
Om dat te mogen zeggen, hebben de dak-
dekkers van HDO bij IKO speciale trainingen 
gevolgd om de roof concepts op de juiste 
wijze te kunnen uitvoeren.

VLIEGVUUR
We vroegen wat er zo bijzonder is aan dit 
dak. Het antwoord is eigenlijk simpel: voor 
brandoorzaken van buitenaf speelt met 
name de vliegvuurbestendigheid van de top-

lagen een rol. Bij IKO voldoen die toplagen 
altijd aan de minimale nationale brandveilig-
heidseisen en wij gaan hierin nog een flinke 
stap verder. IKO carrara, IKO carbon en IKO 
pantera toplagen zijn alle drie geslaagd voor 
de Broof (t1-t4) testen en zijn daardoor we-
reldwijd toepasbaar.

IKO past de grafiettechnologie al vanaf 1997 
toe en heeft er inmiddels dus veel ervaring 
mee opgedaan. Als resultaat daarvan is het 
graphite roof concept ontwikkeld, een com-
pleet pakket met goed op elkaar afgestemde 
materialen, vanaf de eerste laag primer, via 
dampscherm, isolatie, onderlaag tot aan de 
volledig gebrande toplaag. Alle producten 
dragen daarbij het merk IKO.

IKO ROOF GRAPHITEDAK

ZWARE BRANDTESTEN
Belangrijkste doel van het graphite roof 
concept is, om te zorgen dat de bitumen 
dakbedekking niet onderdeel wordt van de 
brandverspreiding, maar die juist tegengaat. 
Daarbij werden de allerhoogste eisen gesteld 
aan de ontwikkelaars van de IKO groep.  
Het resultaat is er naar: de brandwerende 
waterdichtingsmembranen IKO pantera en 
IKO carbon, met ingebouwde graffiettech-
nologie, hebben als toplaag de zwaarste 
brandtestmethoden met glans doorstaan. 
Het concept voldoet dan ook aan de hoogst 
haalbare brandklasse Broof (t1-t4) volgens de 
Europese brandnorm. Daarbij wordt vooral 
gekeken naar de effecten van hittestraling 
over het volledige dakoppervlak en naar de 
invloed van de wind.

HOOGSTE BRANDVEILIGHEID MET IKO PANTERA SBS TOPLAAG

Bij een vijfsterrenbioscoop met 11 zalen en 4 horecagelegenheden hoort een vijfsterrendak. 
Voor de onlangs opgeleverde Euroscoop in Schiedam bestaat dat uit één van de  
speciale IKO roof concepts. In dit geval werd uit oogpunt van brandveiligheid 
gekozen voor het IKO graphite roof concept met de IKO pantera SBS toplaag.  
Dankzij de gepatenteerde grafiettechnologie biedt dat de hoogste mate 
van brandveiligheid, met name als het gaat om brandoverslag 
door vliegvuur. “Pieter de Mos - Dakenraad”

HDO DAKBEDEKKINGEN BV
De brandveilige bitumen dakbedekking werd 
geplaatst door HDO Dakbedekkingen BV, 
gecertificeerde IKO roof concept dakdekker 
uit Barendrecht. Samen met HDO-directeur 
Martin van Peenen en IKO-projectmanager 
Marc de Reus ging Dakenraad onlangs in 
Schiedam een kijkje nemen op het dak van 
de bioscoop. De eerste confrontatie was ge-
ruststellend: er ligt gewoon een zwarte – zeg 
maar gerust gitzwarte – dakbedekking, met 
daarop een veld aan zonnepanelen. Op het 
oog ziet alles er dus ‘normaal’ uit. Al lopend 
over het licht hellende dakvlak valt al snel 
op, hoe nauwkeurig er is gewerkt en hoe 
goed de detaillering is.

graphite
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IKO enertherm rooftop isolatie op het 17.000 m2 dak van de Euroscoop. Onderlaag IKO Base Universeel P14, mechanisch bevestigd

IKO pantera SBS toplaag, volledig gebrand op IKO base Universeel P14 Bijna de helft van het grote dak boven de filmzalen is bedekt met zonnepanelen.

MONUMENTALE BIOSCOOP
OP VOORMALIGE VUILSTORTPLAATS

EXPANDEERBAAR GRAFIET
Een innovatieve technologie op basis van 
grafietkristallen zorgt er bij het graphite roof 
concept voor, dat tijdens brand de vlam-
men worden ingekapseld en gedoofd. Het 
specifiek ‘zwel-effect’ van de grafietkristallen 
schermt de vlam af en dus ook de hitte, stopt 
zodoende het afdruppen van de coating en 
onderdrukt de rook. Deze IKO-technologie 
is gepatenteerd. Het expandeerbaar grafiet 
zelf is uitermate milieuvriendelijk. Belangrijk 
daarbij is, dat de hoge mate van brandwe-
rendheid wordt behaald door het natuurlijk 
grafiet en niet door schadelijke brandvertra-
gers, zoals de veel gebruikte halogenen.

ALLES IN ÉÉN HAND
De door IKO ontwikkelde dakconcepten 
Eco, Compact en Graphite hebben een 
belangrijk ding gemeen. Ze gaan uit van een 
systeemopbouw waarbij alle componenten 
optimaal op elkaar zijn afgestemd en door 
IKO in de eigen fabrieken gefabriceerd. Voor 
elke dakconstructie en elk toepassingsgebied 
is zo de beste dakbedekking te realiseren.
De opdrachtgever krijgt niet alleen een hoog-

waardig dak, maar ook een all-in project-
garantie van 10+5 jaar. Zowel de verwerkte 
materialen als de verwerking daarvan vallen 
onder die garantie. Het werkt als volgt: 
wanneer de eerste tien jaar zijn verstreken 
volgt een inspectie van het dak. Als dat op de 

juiste wijze is onderhouden, wordt de garan-
tie met nog eens vijf jaar verlengd.
De Reus: “Met de IKO roofconcepten leggen 
we de lat hoog. De concepten beschikken 
over een BDA Agrément en dat betekent 
niets minder, dan dat de karakteristieke ei-

genschappen van het concept zijn vastgesteld 
door een onafhankelijk en geaccrediteerd 
laboratorium. Daarmee zorgen onze daken 
voor een duurzame waterkering en bieden ze 
optimaal comfort door de hoge isolatiewaar-
de van onze Enertherm PIR-isolatie.”

De nieuwbouw van de Euroscoop in 
Schiedam staat er net, maar wordt nu 
al door sommigen als ‘monumentaal’ 
aangeduid. Het meerlaagse witte gebouw, 
met onderop een tweetal parkeerlagen, 
komt dan ook massief over voor degenen 
die er vanaf rijksweg 20 naar toe rijden. 
Als een enorm muur doemt het gebouw 
op. Het staat overigens op een beruchte 
plek, namelijk een voormalige vuilnisbelt. 
Die onbetrouwbare ondergrond zorgde 
voor een constructieve uitdaging, maar 
daar merk je op het dak staand gelukkig 

niets van. Het uitzicht is er fraai. Aan de ene 
kant zie je snelweg A20, aan de ander kant 
NS Station Schiedam-Centrum, in de verte 
de hoogbouw van Rotterdam en nog verder 
weg, achter de wieken van de Schiedamse 
molen, de havenactiviteiten in Europoort.

Als ontwikkelaar contracteerde Argos Project 
Management het Tilburgse bouwbedrijf 
Remmers voor de realisatie. Voor het ont-
werp en de constructieve kanten zorgden 
Forum Architecten & Planners en Pieters 
Bouwtechniek. De investering bedraagt circa 

30 miljoen euro en er worden op jaarbasis 
zo’n 650.000 bezoekers verwacht.

Het architectonisch ontwerp van de Euro-
scoop is van het Tilburgse Forum Archi-
tecten & Planners. Het bureau ontwierp 
niet alleen de bioscoop, maar ook de rest 
van het complex. Zo is er een parkeerga-
rage met circa 900 plekken, zijn er enkele 
horecagelegenheden, komt er een sport-
school, een speelparadijs en een hotel.  
De bioscoop Euroscoop Schiedam heeft 
11 zalen met in totaal circa 2600 stoelen.
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RECHTER OORDEELT:
KABINET MOET MEER DOEN 
TEGEN FIJNSTOF
De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de 
overheid op de kortst mogelijke termijn een 
plan moet maken om de uitstoot van fijnstof 
en stikstofdioxide terug te dringen. Ook 
verbood de rechter nieuwe overheidsmaatre-
gelen die ertoe leiden dat de uitstoot boven 
Europese normen komt.

Daarmee gaf de rechter Milieudefensie en 
de stichting Adem in Rotterdam op alle 
punten gelijk. Die hadden een kort geding 
aangespannen tegen de staat omdat de 
overheid de Europese regels schendt over de 
verbetering van de luchtkwaliteit. Nederland 
overschrijdt de Europese normen waaraan 
het sinds 2011 voor fijnstof en 2015 voor 
stikstofdioxide (NO2) had moeten voldoen.
Om die normen te halen kwam in 2009 het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit. De rechtbank vindt dat plan veel 
te vrijblijvend. Het nieuwe plan moet van 
de rechter ‘maatregelen bevatten die ertoe 
leiden dat alle overschrijdingen op de kortst 
mogelijke termijn zullen zijn verdwenen’.

‘Schone lucht is van levensbelang.’ Het 
kabinet is niet van plan tegen de uitspraak 
in beroep te gaan. Het nieuwe plan richt 
ze op bekende plekken waar het maar niet 
lukt de uitstoot van fijnstof en NO2 terug te 
dringen, zoals binnensteden in de Randstad, 
gebieden met zware (staal)industrie en rond-
om intensieve veehouderij.

De staat doet te weinig tegen luchtvervuiling.
IKO HEEFT
LUCHTZUIVEREND 
EN REFLECTEREND
CONCEPT 
ONTWIKKELD:
Energiezuinig daksysteem met een wit-
te, hitte reflecterende toplaag en - min-
stens zo bijzonder - een luchtzuiverende, 
CO2 reducerende werking door gebruik 
te maken van Air Care technologie.
Solar roof: de witte IKO carrara dakbe-
dekking levert een hoger rendement 
voor zonnepanelen omwille van zijn 
koelende werking op het dak.Het levert 
een actieve CO2-besparing en de levens-
duur van dakbedekking en zonnecellen 
loopt zoveel mogelijk synchroon.

100 m2 IKO Carrara dak neutraliseert
jaarlijkse uitstoot van 10 auto’s

(elk gemiddeld 25.000 km/jaar)

ONZE LEERLINGEN BLIJVEN LEKKER ‘COOL’ 
DANKZIJ DE WITTE DAKBEDEKKING IKO CARRARA

Milieudefensie stelt dat Nederland al jaren 
laks is met het halen van de Europese 
normen voor stikstofdioxide en fijnstof. 
Door luchtvervuiling leven Nederlanders 
gemiddeld 13 maanden korter en is de kans 
groter op onder meer hart- en vaatziekten 
en longkanker.  

‘We voeren al jaren actie voor schone lucht, 
maar de urgentie dringt niet door tot het 
Binnenhof. ‘Nederland heeft jarenlang van 
Brussel uitstel gekregen om aan de afspra-
ken te voldoen, maar haalt de normen nog 
steeds niet.’

Bram Lukasse: “Onlangs hebben wij op het dak van het Hoornbeeck College in Goes de 
witte dakbedekking IKO carrara aangebracht. Het grote voordeel van deze bijzondere dak-
bedekking is, dat het met warm zomerweer aanzienlijk koeler in het gebouw blijft; dit kan 
zomaar meer een paar graden in het gebouw schelen!
Traditionele zwarte bitumen dakbedekking neemt de hitte vooral op en geeft die door, zodat 
in de ruimten onder het dak de temperatuur flink oploopt. Deze speciale witte dak-bedekking 
kaatst het zonlicht juist terug, zodat mensen binnen het een stuk aangenamer hebben.”

In de Lukasse krant lezen we het succesverhaal van deze renovatie.
Wij citeren enkele zinnen ...

“Wij informeren u graag over de mogelijkheden van dit IKO-Eco-roofconcept, speciaal voor 
úw dak. Deze witte dakbedekking is ook nog eens duurzaam, CO2-reducerend en is voor  
u dus een zeer duurzame investering. Bovendien bespaart het u ook nog eens een dure  
airco-installatie en dito onderhoud. Ook zijn er subsidiemogelijkheden!”

eco

LUKASSE DAKBEDEKKINGEN LEVERT PUUR VAKMANSCHAP



THETFORD DAK WORDT ECO DAK
MET IKO CARRARA, DE WITTE 
LUCHTZUIVERENDE BITUMENDAKBAAN

Zo heeft van Haperen dakbedekkingen BV. 
Breda heel recent een mega dakrenovatie 
met het IKO roof ECO concept succesvol 
uitgevoerd op het 5.000 m2 grote dak van 
Thetford te Etten-Leur.

Thetford staat al meer dan 40 jaar garant 
voor zorgeloze vakanties en zijn niet voor 
niets wereldwijd de marktleider in mobiele 
sanitaire systemen, koelkasten, kookappara-
tuur en toiletadditieven. Ze hebben zelfs de 
Business Award van Breda gewonnen. Dit is 
een beloning voor uitmuntend ondernemer-
schap en ‘Employer Branding’. Thetford is 
beoordeeld en uitgeroepen tot het sterkste 
werkgeversmerk van de Baronie van Breda 
2018.
Michael van Haperen: “Dit is al een mooie 
indicatie hoe men bij Thetford denkt en 
handelt. Toen ik voor de renovatie van het 
eerste deel van het dak over de IKO con-
cepten sprak ondervond ik al onmiddellijk 
een openheid en ruimte om over een dak 
met toegevoegde waarde te spreken. Het 
ECO dakconcept is een boeiend verhaal op 
zich. Je praat niet alleen over een duurzaam 
waterdicht dak maar over recycling, lucht-
zuivering en fijnstof, ‘cool roof’ en klimati-
serende effecten, hogere rendementen voor 
zonnepanelen en rendementsberekeningen, 
subsidies voor witte en geïsoleerde daken 
en door de plaatsing van de IKO enertherm 
isolatie over aanzienlijke energiebesparing.” 
“De IKO carrara brochure was mijn handige 
leidraad om dit verkoopsgesprek in goe-
de banen te leiden. Alle facetten van  de 
dakbaan worden besproken en mogelijke 
concurrentie wordt door de overvloed aan 
voordelen teniet gedaan. Het heeft in ieder 
geval geresulteerd in een schitterend renova-

Bastian Konings, IKO Manager Key accounts & sustainability  
en Michael van Haperen, directeur Van Haperen Dakbedekkingen.

ECO BITUMEN DAKBAAN

Witte ECO dakbaan
met luchtzuiverende eigenschappen

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

tieproject. De volgende ECO conceptdaken 
komen er zo aan.” 

VAN HAPEREN
DAKBEDEKKINGEN BV.
Van Haperen dakbedekkingen is opgericht 
in 1975 en stelt nu circa 40 medewerkers te-
werk. Michael van Haperen: We richten ons 
op de totale dakenmarkt en het ontzorgen 
van  opdrachtgevers m.b.t. daken en alles 
wat hiermee verbonden is zoals nieuwbouw, 
renovatie, onderhoud en beheer, platte en 
hellende daken, groendaken, solar syste-
men, Arbo systemen etc. Ontzorgen doen 

we middels een plan van aanpak geheel op 
de wens van de klant en focussen op een 
optimaal resultaat met hoge klanttevreden-
heid als doel. Om daken vooraf goed in kaart 
te brengen voor onze opdrachtgevers en 
dat deze niet voor verrassingen komen te 
staan inspecteren en meten wij objectief en 
uniform de fysieke kwaliteit van de dakon-
derdelen volgens NEN2767.  
Om een en ander zo optimaal mogelijk te 
verzorgen en niet afhankelijk van derden te 
zijn beschikken wij voor al deze disciplines 
over eigen gediplomeerde medewerkers en 
over een geheel eigen materiaaldienst.

IKO VISION - 5

IKO roof concept partners slagen er in om  
eigenaren van gebouwen te overtuigen de groene 
weg in te slaan van dit witte ECO concept.

De IKO roof conceptbrochure is nu twee jaar hét 
overzicht en ‘organiser’ van de IKO roof kwaliteits-
dakconcepten. Tijd nu om ons te verdiepen in de 
kenmerken en eigenschappen van de toplagen en 
de isolatie. Dit doen we oa. met de nieuwe  
IKO carrara brochure. 
De IKO carrara brochure is de leidraad van het 
verkoopsgesprek en leidt uiteindelijk tot succes.

DAK MET
TOEGEVOEGDE WAARDE



Opnames op het dak voor het RTL-Z programma “How it is done”.  
Rob Smeets van Smeets Dakbedekkingen “in the picture”.

Opnames voor RTL-Z programma “How it is done”. Martin van Peenen,  
directeur van HDO dakbedekkiingen op het Euroscoop dak te Schiedam.

Opnames voor het RTL-Z programma “How it is done”. Daniel Dorland 
van Roofing Service Nederland op zijn eigen “Concept”-dak te Zutphen
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MEDIACAMPAGNE
IN DE VAKBLADEN, OP TV EN OP FACEBOOK
Wij ondersteunen de kracht  
van de concepten door een  
uitgebreide mediacampagne 
waar we de concept partners 
mee in betrekken.  
Het zijn toch onze IKO relaties 
die deze daken realiseren en 
wij vinden dan ook dat zij ‘in 
the picture’ mogen staan.

Bij de all-in one IKO Roof concepten zijn  
alleproducten op elkaar afgestemd en ze on-
derscheiden zich door een aantal  
specifieke kwaliteitskenmerken en vereisten:

n Alle producten zijn hoogwaardig.

n Hoge isolatiewaarde door IKO enertherm 
PIR-isolatie.

n De daksystemen hebben een kwaliteitswaar-
borging en hebben het BDA Agrément®.

n De projecten worden op een transparante 
werkwijze door IKO opgevolgd

n Alle fasen worden in een compleet  
projectdossier geregistreerd.

n Dit kwaliteitsproject resulteert in de  
verzekerde all-in-projectgarantie 10+5 jaar

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

“MET DE IKO ROOF CONCEPTEN
 ZIJN WE VOORBEREID OP     
 KLIMAATVERANDERINGEN“

Het IKO COMPACT dak
Om optimale zekerheid te kunnen bieden is 
het IKO compact roof samengesteld uit perfect 
op elkaar afgestemde materialen die uitvoerig 
getest zijn op duurzaamheid en waterdichtheid. 
Alleen bij toepassing van de in het BDA Agré-
ment® genoemde materialen en het volgen van 
de beschreven werkwijze mag een dak zich een 
IKO compact roof noemen.
De basis is een volledig met warme bitumen 
gekleefde dampremmende laag met een alumi-
niumdrager, een volledig gekleefde thermische 
isolatie met mineraal gecoat glasvlies geca-
cheerde PIR-isolatie en een tweelaagse SBS-dak-
bedekking waarvan de eerste laag gegoten 
is met warme bitumen en de (wortelvaste) 
toplaag gebrand.
Onder voorwaarde van een perfecte uitvoering 

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

®

SBS-dakbanen 
IKO roofgarden PRO

PIR-Isolatie 
IKO enertherm Compactroof

Dampscherm 
Alu compact 3 mm TT

De energie-efficiënte 
PIR-isolatie voor het IKO 
roof concept
Het is een bijzondere ervaring om de PIR-isola-
tieplaten volledig met warme bitumen te kleven 
en de dakbedekking daar vol en zat op te gie-
ten De platen blijven mooi strak en vlak liggen, 
terwijl je zou verwachten dat ze onder deze 
hoge temperatuur wel zouden gaan vervormen. 
De platen worden tijdens de uitvoering on-

compact

SBS-dakbanen 
IKO base 3 mm

“Voor een dak waarop een tuindak 
wordt aangelegd, volgen wij de advies-
richting van de Vakrichtlijn gesloten 
dakbedekkingssystemen. Zeker als het 
ook nog eens een dak wordt met een 
tuindak, dat is ontworpen om water te 
bufferen.  

Technisch leveren we met het IKO roof 
Compact dak een dak met een inge-
bouwde zekerheid om in geval van een 
beschadiging de schade te kunnen voor-
komen dan wel beperken. Financieel en technisch hebben we met 
de compactdak oplossing van IKO een uniek aanbod.”

Dakdekkersbedrijf Schiebroek - 
Energie(k) in daken - beschikt over de  
deskundigheid om ieder project van een opti-
male dakbedekking te voorzien. John Gooren 
en Wilfed Kromkamp vormen samen een 
perfect team met meer dan 60 jaren ervaring in 
de dakenbranche. 
De Schiebroek medewerkers staan garant  
voor hoge kwaliteit en optimale service.

derling gekoppeld met kunststof krammen. 
Hierdoor verschuiven de platen niet meer, 
waardoor de kans op naadvorming tussen de 
platen aanzienlijk is afgenomen. Een belangrijk 
punt van aandacht blijft het gladstrijken van het 
warme bitumen om te voorkomen dat er na 
afkoeling oneffenheden ontstaan.

kan er geen watertransport plaatsvinden via de 
isolatieplaten of de isolatieplaatnaden.
Het compact dak vormt de ideale basis voor het 
IKO green roof.
Bij de IKO roof concepten wordt een all-in ver-
zekerde garantie afgeven van 10 + 5 jaar.

IKO roof Compact dak ‘Burgerhoës’ te Landgraaf

John Gooren, directeur van Schiebroek Dakbedekkingen uit Best:

De IKO roof concepten passen heel goed in  
onze strategie en  visie. Vandaar dat we ons ook 
goed voelen in dit IKO roof partnership.  
Bij de all-in one IKO Roof concepten zijn alle  
producten op elkaar afgestemd en ze  
onderscheiden zich door een aantal specifieke 
kwaliteitskenmerken en vereisten:

n Alle producten zijn hoogwaardig.
n Hoge isolatiewaarde door IKO enertherm PIR-isolatie. 
n De daksystemen hebben een kwaliteitswaarborging en hebben het BDA Agrément®.
n De projecten worden op een transparante werkwijze door IKO opgevolgd
n Alle fasen worden in een compleet projectdossier geregistreerd.
n Dit kwaliteitsproject resulteert in de verzekerde all-in-projectgarantie 10+5 jaar.

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
nl.iko.com

Daniel Dorland, bestuurder Roofing service

“IKO ROOF DAKCONCEPTEN
  PASSEN PERFECT IN
  ONZE VISIE”

Het IKO ECO roof
Om optimale zekerheid te kunnen bieden is 
het IKO eco roof concept samengesteld uit 
perfect op elkaar afgestemde materialen die 
uitvoerig getest zijn op duurzaamheid en 
waterdichtheid. Alleen bij toepassing van de 
in het BDA Agrément® genoemde materialen, 
het volgen van de beschreven werkwijze en 
verwerking door gecertificeerde dakdekkers 
mag een dak zich een IKO eco roof noemen.

De witte bitumen dakbaan 
voor het ECO dak
IKO carrara is een ECO dakbaan die de 
CO2-emissies beperkt waardoor de totale 
ecologische voetafdruk van het dak geredu-
ceerd wordt. Het witte reflecterende mineraal 
aan de bovenzijde is voorzien van de “Air 
Care Technology” die luchtzuiverend werkt. 
Stikstof- en zwaveloxide worden onder 
invloed van UV-licht omgezet in milieuneutrale 
stoffen die weggespoeld worden door regen. 
Dit resulteert in een aantoonbare verbetering 
van de luchtkwaliteit.
Met het ECO roof met de witte IKO Carrara 
bitumen toplaag komt u tegemoet aan de 
EU-normen: de toplaag zuivert de lucht en 
reduceert fijn stof, ze reflecteert hitte en 
vermindert zo de temperatuur ter hoogte 
van de dakbaan met ruim 30°C. De lagere 
temperatuur van het dakvlak geeft een hoger 
rendement aan de zonnepanelen. 

De energie-efficiënte 
PIR-isolatie voor  
het IKO roof concept
deze daken garanderen een duurzame water-
kering en bieden optimaal comfort door de 
hoge isolatiewaarde van de IKO enertherm PIR 
islatie.

Roofing service Nederland 
Dakdekkersbedrijf Roofing Service Nederland 
BV beschikt over de deskundigheid om ieder 
project van een  optimale dakbedekking te 
voorzien. Meer dan 50 gespecialiseerde mede-
werkers staan garant voor hoge kwaliteit en 
optimale service. 

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

®

Toplaag 
IKO carrara

Isolatie 
IKO enertherm ALU

Dampscherm 
IKO shield

Onderlaag 
IKO base

eco
Optioneel 
IKO solar concept

IKO roof community
op Facebook
Facebook is voor IKO roof een professioneel 
online medium om te communiceren en te 
netwerken.
We zien het als een platform waar we onder-
ling gegevens en nieuws delen. Via Facebook 
hebben we een directe link naar de eindklant 
én omgekeerd.
Sluit ook aan bij onze Facebook community 
en ga naar @IKOroofNL.

Vakbladen
De vakbladen zijn een belangrijke schakel 
in onze communicatie naar onze prioritaire 
doelgroepen. Voor de IKO roof concepten 
zijn dat Vebidak berichten, Dakenraad en 
Roofs.
In 2015 hebben we de rebranding aange-
kondigd “Nebiprofa wordt IKO”, 2016 lag 
de focus op de naambekendheid IKO, in 
2017 de IKO roof concepten en nu in 2018 
gaan we dieper in op de eigenschappen, 
kenmerken en USP’s van de concepten.  

Hiernaast ziet u twee voorbeelden hiervan. 
De klant aan het woord en focus op het dak.

TV
Het programma “How it is done” wordt  
volgens het productiehuis goed bekeken. 
“Wij weten uit ervaring dat veel bedrijven in 
hun organisatie en vaak ook in de bestuurs-
kamer RTL-Z op hebben staan. Om u een 
beeld te geven wat voor bereik we hebben. 
Harry Mens bereikt wekelijks tussen de 
100.000 - 150.000 ondernemers met Busi-
nessclass op RTL 7. Dit is het best bekeken 
zakelijke format op een niet zakelijke zender.



ALU White comfortcomfort
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IKO LEVERT ISOLATIE VOOR GROOTS
RENOVATIEPROJECT
IN HENDRIK-IDO-AMBACHT
IKO Insulations leverde zolderisolatie voor woningcorporatie Rhiant 
bij een groots renovatieproject in Hendrik-Ido-Ambacht. De zolders 
van de woningen werden geïsoleerd door aannemersbedrijf de 
Kwaasteniet. Voor zolders die als opbergruimte gebruikt worden, 
werd de IKO enertherm ALU met tand-en groef afwerking toege-
past. Zolders die als leefruimte werden ingericht werden geïsoleerd 
met de IKO enertherm ALU White, die voorzien is van een brandver-
tragende magnesium oxide afwerking. IKO Vision sprak met Rhiant, 
aannemersbedrijf De Kwaasteniet en het echtpaar Timmermans.

Woningbouwcorporatie Rhiant is de eni-
ge woningcorporatie in Hendrik-Ido-Am-
bacht. We spraken met Vincent van der 
Elst die het renovatieproject in goede 
banen leidde. 

Dit is best een groot renovatieproject 
geweest. Is duurzaamheid dan een 
belangrijk thema voor Rhiant?

Uiteraard speelt duurzaamheid een 
belangrijke rol. Op zich heeeft een wo-
ningcorporatie drie belangrijke missies. 
In de eerste plaats is betaalbaarheid van 
de woningen natuurlijk een essentiële 
pijler bij sociale woningbouw. Daarnaast 
denken we ook aan de leefbaarheid van 
onze projecten. Dit kan zich concreet 
uiten in acties zoals een sociaal wijkbe-
heer. Tenslotte is ook duurzaamheid een 
zeer belangrijke peiler.

Waarom dan juist?

We hebben tal van doelstellingen die we 
als woningcorporatie willen halen. Na 
de gebeurtenissen in Groningen denken 
we dan uiteraard aan gasloos wonen. 
We moeten op termijn onafhankelijk 
worden van aardgas en daar is een 
goed geïsoleerde woning alleszins al 
een goed begin voor. Tegen 2050 willen 
we bovendien CO2- neutraal zijn. Dit 
is niet alleen voordelig voor het milieu, 
maar ook voor de energiefactuur van 
onze huurders. Zo draagt een duurzaam 
renovatieproject bij tot onze drie missies: 
betaalbaarheid, leefbaarheid en duur-
zaamheid.
Hans Abrahamse van aannemersbedrijf  
de Kwaasteniet was verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de renovatiewer-
ken in dit project.

Wat voor werken hebben jullie  
uitgevoerd?

Als we naar duurzaamheid toewerken 
is het bij een renovatie belangrijk dat 
je de bouwschil aanpakt. In de eerste 
plaats hebben we uiteraard de zolders 
van de woningen met IKO enertherm 
geïsoleerd. Als je weet dat warmte stijgt, 
weet je ook dat je met zolderisolatie 
die warmte binnenhoudt. Daarnaast 
hebben we ook de vloeren geïsoleerd 
en de ramen vervangen. Deze kregen 
dubbel glas en zijn voorzien van een 
ventilatierooster. Als je goed isoleert is 
het immers zeer belangrijk om tegelijk 
te ventileren. 

Is het niet speciaal om werken  
uit te voeren in opdracht van een 
woningcorporatie?

Absoluut! Bij een renovatie moet je er 
sowieso al rekening mee houden dat be-
woners last ondervinden. Bij de Kwaas-
teniet proberen we die zo veel mogelijk 
te beperken door goed te plannen en 
te communiceren. Ik zie het zo: als je 
renovatiewerken uitvoert in de sociale 
woningbouw, ben je eigenlijk ook een 
sociaal werker. Elke bewoner heeft zijn 
eigen verhaal, of dat nu leeftijd, ge-
zondheid of pech is. In die zin proberen 
we zo veel mogelijk tegemoet te komen 
aan de wensen en gevoeligheden van 
de bewoners.

Dat is niet eenvoudig.
Hoe doe je dat concreet?

Ik zei het al. Goed plannen en commu-
niceren is zeer belangrijk. Als je zegt dat 
je op die of die datum twee dagen bij 
de mensen thuis komt werken, moet je 
er ook voor zorgen dat dat zo is. Bij de 
Kwaasteniet staan we er ook op om de 
bewoners een boeketje bloemen te ge-
ven voor de overlast en 5 euro voor het 
stroomverbruik tijdens de werken. Als 
aannamer voor een woningcorporatie 
moet je je ook achter hun visie scharen.

Tenslotte sprak IKO vision ook met het 
echtpaar Timmerman waar de renovatie 
net achter de rug is.

Zijn jullie tevreden met de  
renovatie?

Mevr. Timmerman: In het begin twij-
felden we wel hoor. De huurprijs neemt 
een beetje toe en ondertussen ondervind 
je misschien overlast van de werkzaam-
heden. Achteraf bekeken viel dat met de 
huur absoluut mee en we merken direct 
verschil in ons energiegebruik. 

Mevr. Timmerman: De werken zijn 
uitgevoerd in een koude periode en 
ondertussen is het warm. We kunnen 
dus goed vergelijken. Zowel in de winter 
als nu (mei nvdr.) is het gewoon even 
aangenaam in huis. Geen extreme kou 
en nooit te warm. Dat was vroeger wel 
even anders!

Heeft u veel overlast ondervonden?

Dhr. Timmerman: Dat viel echt reuze 

mee. Het waren heel sympathieke ke-
rels. Ik ben zelf wel een handige Harry, 
dus heb ik regelmatig een handje toe 
kunnen steken.

Mevr. Timmerman: Weet je, in die pe-
riode moest ik net een operatie onder-
gaan. Dat was eigenlijk ook een reden 
waarom we ene beetje twijfelden om de 
renovatie te laten uitvoeren. Toen we dit 
meldden aan de mensen van De Kwaas-
teniet, hebben ze prompt hun planning 
omgegooid zodat het met mijn opname 
en revalidatie zou uitkomen. Dat waren 
echt heel vriendelijke mensen. 

Bent u tevreden van de  
IKO enertherm isolatie platen?

IKO enertherm heeft een zeer inven-
tief systeem moet ik zeggen! Achter 
de knieschotten zitten isolatieplaten 
die de klassieke aluminium cachering 
hebben. Wij gebruiken de zolder echter 
als leefruimte, dus hebben ze platen 
gebruikt die een witte magnesium oxide 
afwerking hebben en afgewerkt zijn 
met mooie witte profieltjes. Wij zijn dus 
zeer tevreden!
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Alle rechten voorbehouden

Voor de volledige dakopbouw  
en al zijn onderdelen heeft IKO een  
oplossing op maat. Als producent 
zijn we verticaal geïntegreerd en 
bieden we a.h.w. een one-stop shop 
voor het dak aan. Vanuit onze  
jarenlange expertise bij de  
dakdekker en bouwprofessionals 
hebben we IKO roof concepten en 
systemen ontwikkeld die hun  
duurzaamheid hebben bewezen. 
Deze know-how en beproefde  
systemen en producten zijn sinds  
de rebranding als IKO straat  
geïntroduceerd in de handel. 
Immers, de bouw evolueert en ook 
de opdrachtgevers die ook meer 
conceptueel gaan denken.  
Zij opteren voor systemen die vast 
liggen, die op elkaar zijn afgestemd, 
die de efficiëntie verhogen, die 
problemen vermijden en die vooral 
ontzorgen.
Met de IKO aanpak bieden we  
duidelijkheid in de communicatie,  
de presentatie en eenvoud in  
administratie en verkoop.

Deze brochure biedt u een overzicht van het volledige 
IKO roof dakpakket. Het zijn producten die op elkaar 
zijn afgestemd en specifiek voor de handel zijn  
samengesteld in een compleet assortiment. 

Nieuwe brochure IKO pro vloeibare waterdichtings-
producten. Naast duurzame bitumen en kunststof 
dakbedekkingssystemen en thermische isolatie, heeft 
IKO eveneens een jarenlange ervaring opgebouwd 
in vloeibare waterdichtingsproducten. En dit in de 
meest diverse toepassingen, zoals voor platte daken, 
hellende daken, muren, gevels, kelders, ruwbouw, 
asfaltwegen en terassen.

DE IKO STRAAT
Het Complete assortiment IKO dakmaterialen voor de handel 

LIQUIDS
VOOR DE PROFESSIONAL

vloeibare productenall-in-one dakpakket

HET COMPLETE ASSORTIMENT
VOOR HET ZORGELOOS DAK

Schaatsen: Team IKORugbyteam te Clermont FerrandSanne Cant, wereldkampioen veldrijden 2017

Peter Genyn verbeterde in de maand mei 3 maal het wereldrecord op de 100 en duikt als eerste atleet ooit onder de magische grens van 20 seconden.


