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Samen slimmer 
en efficiënter 
werken
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Mahatma Gandhi heeft ooit gezegd dat ‘slechts 
diegene mag slopen, die iets beters kan bou-
wen’. Zijn uitspraak zal wel geen betrekking heb-
ben gehad op de bouwwereld, maar het raakt 
wel de uitdaging waar we ons voor zien staan; 
namelijk Circulair Bouwen. De overheid streeft 
naar 50% circulair gebouwd in 2030 en 100% in 
2050. Een grote uitdaging die vraagt om een 
andere kijk op bouwen en materialen. Bouwden 
we in het verleden vooral voor onbepaalde tijd, 
nu moeten we kijken naar functionaliteit, ge-
vraagde levensduur en mogelijk hergebruik. Dat 
laatste heeft weer invloed op de wijze waarop 
we bouwen. Zo bouwen we, slopen we en bou-
wen weer iets beters, of iets wat beter aansluit 
op de vraag van dat moment. Een eindeloze 
cirkel zonder de grondstoffen uit te putten. Een 
ambitieus plan, maar wel noodzakelijk.  

We zullen zien hoe dit zich de komende jaren 
ontwikkelt, maar Sakol is zich bewust van haar 
verantwoordelijkheid hierin en zoekt met haar 
leveranciers naar goede oplossingen voor de 
vraagstukken die dit met zich meebrengt.  
Opdat u kunt blijven bouwen.

BOUWEN OM 
TE SLOPEN, 
OF SLOPEN 
OM TE 
BOUWEN? 

MAAK KENNIS MET DE HOOGWAARDIGE  
PLAATMATERIALEN VAN SAKOL:  
PRIMEPLEX, QUICKPLEX, VERFPLEX EN 
GRANDPLEX

Al jarenlang een stap voor op de rest
PrimePlex® is al jaren ongeëvenaard als de beste multiplex 
gevelplaat. Een door-en-door Okoumé multiplex voorzien 
van een direct overschilder- bare toplaag. Geschikt voor 
duurzame buitenapplicaties zoals boeidelen.

Het snelst te verwerken okoumé multiplex van 
Nederland
QuickPlex® is een Okoumé multiplex met een unieke glad-
de witte grondverflaag. De uiterst gladde grondverflaag 
garandeert een mooi en strak eindresultaat. 

Vriendelijk multiplex voor timmerwerk
Verfplex® is een exterieur verlijmd multiplex opgebouwd uit 
duurzame hardhouten fineren en voorzien van een hoge 
kwaliteit grondverf. Geschikt voor beschut buitengebruik. 

Topkwaliteit van de franse nummer één
GrandPlex® is een watervast verlijmd door-en-door Okou-
mé multiplex voorzien van het FSC® keurmerk. En praktisch 
geschikt voor iedere toepassing. Met inachtneming van de 
verwerkingsvoorschriften is GrandPlex® een goede keuze 
voor duurzame buitenapplicaties zoals boeidelen.

Zie www.sakol.nl voor gedetailleerde productinformatie.



De ruwbouw dakkapellen van Unilin Insulation zijn 
speciaal ontwikkeld om snel en eenvoudig te plaatsen. 
Ze zijn toepasbaar op rechte en getoogde daken, voor 
zowel nieuwbouw als renovatie.

De dakkapellen bestaan uit 3 losse componenten, 2 zijwan-
gen en een dak. De zijwangen en het dak van de dakkapel-
len zijn opgebouwd uit een multiplex binnen- en buitenbe-
plating met daartussen PIR hardschuim isolatie, verkrijgbaar 
in verschillende Rc waarden. De kopse kanten van de 
zijwangen en het dak zijn van een randhout van 24 mm dikte 
voorzien. Met dit dak kan een overspanning van maar liefst 
5 meter (van zijwand tot zijwang) gerealiseerd worden. Hier-
mee kunnen riante dakkapellen gecreëerd worden zodat er 
een grotere leefruimte ontstaat. 

Alles wat je moet weten over de ruwbouw dakkapel
• Isolatie PIR-hardschuim
• Leverbaar in Rc-waarden 3,5 t/m 6,0
• Zijwangen en dak zijn opgebouwd uit een binnen- en  

buitenbeplating van 12 of 18 mm multiplex
• Kopse kanten van wangen en dak zijn van 24 mm dik 

randhout

• Geproduceerd volgens een standaardopbouw en 
-detaillering

• Maximale overspanning van plat dak 5000 mm
• Licht in gewicht, gemakkelijk te verwerken
• Vele combinaties van breedte, hoogte en dakhelling zijn 

mogelijk

Ontwerp je eigen dak-
kapel met de nieuwe  
3D configurator
Met deze unieke 3D 
configurator ontwerp je 
zelf, in korte tijd, je eigen 
ruwbouw dakkapel op 
maat. Bovendien zie je, 
terwijl je data ingeeft, of 
wijzigingen doorvoert, een 
adviesprijs verschijnen.

Wanneer alle stappen doorlopen zijn en het ontwerp naar 
wens is, kun je in de laatste stap een offerte aanvragen voor 
je ruwbouw dakkapel. Ga snel aan de slag en ontdek alle 
geheimen van de slimme configurator!

HELLEND DAK  
UNILIN RUWBOUW DAKKAPPEL      

https://www.unilininsulation.com/nl-nl/ruwbouw-dakkapellen
https://www.unilininsulation.com/nl-nl/ruwbouw-dakkapellen


DAKEN BIEDEN  
EINDELOOS VEEL  
MOGELIJKHEDEN
BMI Group - in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal - helpt u 
graag deze tot in elk detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen 
en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een 
dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en 
produceert alle producten zelf. Daarbij bundelen we onze krachten op het gebied 
van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot 
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen werken we 
aan uw succes! Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!



Wakaflex® - De snelste loodvervangende 
dakaansluiting
Geen enkel product ter vervanging van loden 
dakaansluitingen is zo snel te verwerken en zo duurzaam 
als Wakaflex. Wakaflex is zelfvulkaniserend, zeer rekbaar en 
staat garant voor een uitstekende hechting. Bovendien is 
Wakaflex vormvast, waterdicht en langdurig weerbestendig. 

Benieuwd naar de verwerking? 
Bekijk de video op YouTube via: user/MonierNL

   

Met de Wakaflex schaar en roller knipt u 
Wakaflex eenvoudig op maat en zorgt 
het voor een zeer goede aanvorming 
van Wakaflex op de onderliggende 
dakpannen. Gemakkelijk te 
gebruiken voor een fantastisch 
resultaat!

De Nieuwe Hollander-V Winnaar op techniek
De Nieuwe Hollander-V is een innovatieve dakpan. Door 
zijn variabele latafstand en de modulaire maatvoering is 
De Nieuwe Hollander-V zowel geschikt voor nieuwbouw als 
renovatie. En door zijn royale formaat geeft hij daken iets 
exclusiefs, terwijl de voor Nederland kenmerkende textuur 
van het dak behouden blijft. 

De Nieuwe 
Hollander-V is 
verkrijgbaar in 
7 verschillende 
kleuren en 
afwerkingen. 
Van traditioneel 
natuurrood 
tot glanzend 
verglaasd 
gitzwart. Ga naar 
www.monier.nl 
producten voor 
meer informatie. 

Ontdek de nieuwe VH-Variabel kleuren
De typisch Hollandse dakpan VH-Variabel heeft twee nieuwe 
kleuren op een donkere body: 
• grafietgrijs 
• edelzwart vol donker 

Bij dakdoorbrekingen en kilgoot zijn de zaagsnedes vrijwel 
niet zichtbaar door deze donkere body en ontstaat er een 
strak en effen dakbeeld. Ga voor meer informatie over de 
VH-Variabel naar www.monier.nl/producten.

Voor maximale prestaties
Dankzij innovatieve techniek de absolute nummer 1!

Grote variabele 
panlatafstand: 

325 - 355 mm! 
Snel en eenvoudig 

te verwerken 
door aangepaste 

ophangnokken en 
verankeringsvoorziening 

voor Euro-panhaak 

Uni-modulaire 
maatvoering van  
pannen en hulpstukken, 
geschikt voor nieuwbouw 
en renovatie

Perfect wind- en waterdicht 
door verbeterde waterafvoer

Exclusieve, unieke 
texturen en kleuren  
in een royaal formaat

De V? Die staat voor variabel: variabel in 
panlatafstand en variabel in de breedte.

http://www.monier.nl/
http://www.monier.nl/producten.


De bebouwde omgeving neemt een belangrijk deel van 
het energieverbruik in Nederland voor haar rekening. 
Nieuwbouwwoningen kunnen eenvoudig energieneutraal 
worden gemaakt, maar hebben door hun beperkte 
aantal maar een beperkte impact op het energiegebruik 
van het totale woningbestand. Energetische renovatie 
van bestaande woningen is daarom essentieel voor de 
transitie naar duurzame energie in Nederland. IsoBouw 
levert meerdere innovatieve isolatiesystemen om woningen 
energetisch te renoveren. 
 
Vernieuwde renovatieplaten hellend dak
NOM-ready / passief renoveren wordt nu nog eenvoudiger 
dankzij de vernieuwde SlimFix Reno renovatieplaten van 
IsoBouw. De dampopen isolatieplaten zijn leverbaar met een 
Rc-waarde t/m 11.0 en creëren een doorlopende isolatieschil 
die water- en luchtdicht kan worden afgedicht.

Ook aan het verwerkingsgemak is gedacht. De toplaag 
is voorzien van anti-slip noppen en een kleurbedrukking. 
De renovatieplaten zijn hierdoor nog veiliger beloopbaar 
en voorkomen zonverblinding. Drie ingelijmde tengellatten 
maken de elementen constructief zeer sterk waardoor o.a. 
overstekken eenvoudig kunnen worden gerealiseerd.

2 varianten
Het assortiment bestaat uit SlimFix Reno+ en SlimFix RenoTwin. 
De eerste is voor toepassing op een dragend dakbeschot. 
SlimFix RenoTwin kan vrijdragend gemonteerd worden op 
oneffen onderconstructies, zoals bijvoorbeeld op bestaande 
dakelementen. Voor beide varianten geldt dat ze zonder 
meerprijs kunnen worden voorzien van een nokafschuining en/
of een gootdetail voor het opvangen van de afschuifkrachten.

Geïntegreerde nestkast
Op aanvraag kan IsoBouw SlimFix RenoTwin vanaf type 6.0 
voorzien van een Avi-nestkast. Deze houten nestkast wordt 
fabrieksmatig aangebracht in de isolatiekern aan de 
gootzijde. Zo kunt u zonder extra werkzaamheden snel en 
eenvoudig invulling geven aan de ‘Wet natuurbescherming’. 
Toepassing is mogelijk mét en zonder overstek. 

NA-ISOLATIESYSTEMEN 
DIE UW WERK VERLICHTEN



Luchtdichte zolderisolatie
Een minder ingrijpende methode om het dak na te isoleren 
is via de binnenzijde. Voor een snelle realisatie van deze 
klus levert IsoBouw SlimFix Deco. Deze zolderisolatie is 
verwerkbaar in slechts 3 eenvoudige verwerkingsstappen: 
Profielen bevestigen, isolatieplaat plaatsen en esthetisch 
afwerken met een afdekprofiel. SlimFix Deco is dus snel en 
eenvoudig verwerkbaar.  
Het meest kenmerkende aan het systeem zijn de Deco-
klikprofielen voorzien van softstrips. Met deze profielen wordt 
de zolder luchtdicht geïsoleerd zonder dat hiervoor extra 
handelingen nodig zijn. Dankzij de strips zijn bovendien 
grote zaagtoleranties mogelijk bij het op lengte zagen 
van de isolatieplaten, hetgeen de verwerking nog verder 
vereenvoudigt. De Deco-klikprofielen maken de esthetische 
afwerking ook mooier en gemakkelijker.

De isolatiekern bestaat gedeeltelijk uit het biologische 
isolatiemateriaal BioFoam. BioFoam is een biobased en 
C-2-C gecertificeerde isolatie die wordt gemaakt van 
plantaardige grondstoffen. SlimFix Deco is dus niet alleen 
kwalitatief beter en voordeliger. Het is ook duurzamer. 
Aspecten die opdrachtgevers zeker zullen waarderen.

Tijd en geld besparend gevelisolatiesysteem
Bespaar 50-70% op hout en halveer uw verwerkingstijd. 
SlimFort is een innovatief gevelisolatiesysteem voor gevels 
die met esthetische beplating worden afgewerkt. Met de 
isolatieplaten voorzien van vier geïntegreerde metalen 
beugels kan de gehele gevelconstructie in slechts 3 simpele 
verwerkingsstappen gerealiseerd worden: SlimFort-platen 
vastschroeven, stelwerk plaatsen en gevelbekleding monteren.

Handige rekentool
Om uw werk verder te verlichten, heeft IsoBouw een 
rekentool ontwikkeld waarmee u snel en eenvoudig 
overzichtelijke materialenlijsten kunt samenstellen bij de 
toepassing van het SlimFort gevelisolatiesysteem. Deze lijst is 
geheel afgestemd op uw projectspecifieke uitgangspunten, 
zoals bijvoorbeeld de gewenste Rc-waarde, het gewicht van 
de gevelbekleding, gebouwhoogte etc. U vindt de tool op de 
site van IsoBouw.

SlimFix Reno+ en SlimFix RenoTwin

SlimFix Deco
SlimFort 

https://www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin?utm_source=Sakol&utm_medium=site&utm_campaign=juni&utm_content=RenoTwin
https://www.isobouw.nl/SlimFixDeco?utm_source=Sakol&utm_medium=site&utm_campaign=juni&utm_content=Deco
https://www.isobouw.nl/SlimFort?utm_source=Sakol&utm_medium=site&utm_campaign=juni&utm_content=SlimFort


In een stedelijke omgeving is de ruimte beperkt. 
Architecten, ontwikkelaars en investeerders zijn 
voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het 
rendement van het vastgoed te vergroten.  
Het isoleren van de gebouwschil speelt 
een cruciale rol bij het terugdringen van de 
energiebehoefte, maar kan ook een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan het verhogen van het 
financiële rendement, zo blijkt uit recent onderzoek 
van Kingspan Insulation.

Dennis van Lit
Specification Manager bij Kingspan Insulation

Het is niet de eerste keer dat Kingspan Insulation onderzoek 
laat uitvoeren naar de echte waarde van slank isoleren. 
“In 2017 heeft onderzoeksbureau Develop Inc. voor ons 
onderzocht of de hogere initiële bouwkosten bij toepassing 
van onze Kooltherm K108 Spouwplaat, als alternatief voor 
glaswolisolatie, terugverdiend werden door de hogere 
verkoopwaarde,” zegt Dennis van Lit, Specification Manager 
van Kingspan Insulation en verantwoordelijk voor het 
business development team in Nederland. “In 2018 werd 
dat onderzoek herhaald met de focus op de particuliere 
huursector. Beide onderzoeken toonden aan dat de 
extra investering op de bouwkosten ruimschoots werd 
terugverdiend door een hogere verkoopwaarde of hogere 
huuropbrengsten.”
 
ONDERZOEK: KOSTEN VERSUS OPBRENGSTEN
De crux van de Kooltherm K108 Spouw-plaat zit hem in de 
geringere dikte. Als we uitgaan van vaste buitenmaten, 
dan volstaat met onze spouwplaat een slankere 
spouwconstructie,” legt Van Lit uit. “Met een lambdawaarde 
van 0,018 W/m.K is de Kooltherm K108 Spouwplaat de 
thermisch best presterende plaat in de markt van 
hardschuim isolatieplaten. In vergelijking met  
een glaswolisolatie-
plaat die een 
lambdawaarde van 
0,032 W/m.K heeft, 
levert de toepassing 
van de Kooltherm 
K108 bij gelijkblijvende 
buitenmaten 
een slankere 

DE ÉCHTE WAARDE 
VAN SLANK ISOLEREN



spouwconstructie op. Dit resulteert in meer gebruiks-
oppervlakte en dat vertegenwoordigt op zijn beurt weer een 
hogere commerciële waarde.” 

MEER BINNENRUIMTE, MEER WINST
De referentie voor het onderzoek naar de echte waarde 
van slank isoleren is een appartementencomplex met 
dertig appartementen, verdeeld over zes bouwlagen 
(vijf verdiepingen) waarbij is uitgegaan van de waardes 
die nu gelden volgens het Bouwbesluit, dus voor de 
gevel een Rc-waarde van 4.5. Van Lit: “De extra vierkante 
meters gebruikersoppervlakte die wordt gerealiseerd door 
gebruik te maken van de Kooltherm K108 Spouwplaat, 
bedraagt circa 37 m2. Het toepassen van onze hardschuim 
isolatieplaat resulteert in hogere bouwkosten, zowel 
direct als indirect. Direct, omdat Kooltherm nu eenmaal 
duurder is dan bijvoorbeeld glaswolisolatie. Indirect, omdat 
de winst van de extra vierkante meters ook zorg voor 
meer binnenwanden, plafonds en vloeren die afgewerkt 
moeten worden. Per saldo bedraagt het verschil in extra 
bouwkosten tussen het gebruik van Kooltherm versus 
glaswol in dit referentieproject circa 15.000 euro. De vraag 
is dan wat levert die 37 m2 aan extra binnenruimte en dus 
als extra inkomsten op? Wat is de Return on Investment 
anno 2020?”

ABSOLUTE ONDERGRENS
“We praten nu alleen over de commerciële waarde, maar 
de resultaten van het onderzoek zijn ook heel belangrijk op 
het gebied van energie. De Kooltherm 108 Spouwplaat is een 
superslanke plaat waarmee heel hoge thermische prestaties 
worden gehaald. Dit is niet alleen voor nu belangrijk, 
maar ook voor de toekomst. Door de aankomende BENG-
normen worden deze prestaties steeds belangijker. Als 
je met traditionele materialen blijft werken, zullen de 
isolatiepakketten steeds dikker worden en minder lucratief. 
Met de Kooltherm 108 kan je echt toekomstbestending 
bouwen.
Wilt u de resultaten van het onderzoek ‘De echte waarde 
van slank isoleren’ gedetailleerd nalezen, ‘download dan de 
whitepaper “De echte waarde van slank isoleren” op
www.kingspan.com/nl/aanvraag-whitepaper

http://www.kingspan.com/nl/aanvraag-whitepaper


ISOVER, 
DUURZAME ISOLATIE 
Sinds 1937 levert Isover innovatieve en duurzame isolatie-
oplossingen die zowel in de woningbouw als utiliteitsbouw 
worden toegepast. Daarnaast biedt Isover een speciaal 
assortiment voor toepassingen in de industrie en 
scheepsbouw. Isolatieproducten van Isover brengen comfort; 
ze houden het binnenklimaat aangenaam en sluiten storende 
geluiden zoveel mogelijk buiten. Bovendien heeft Isover voor 
vrijwel het gehele productassortiment de brandclassificatie A 
en draagt daarmee bij aan brandveilig bouwen. 

WAAROM KIEST U VOOR ISOVER GLASWOL?
Uitstekende thermische isolatie
De producten van Isover hebben uitstekende thermische 
eigenschappen, dit biedt veel voordelen, zoals een lager 
energieverbruik en meer comfort in een huis of gebouw. 

Optimaal akoestisch comfort
Onze samenleving wordt steeds rumoeriger. Naast het 
verkeerslawaai wordt ook in onze woningen steeds meer 
geluid geproduceerd. Goede geluidsisolatie met Isover 
glaswol beschermt tegen geluidsoverlast.

Bijdrage aan brandveilig bouwen
Isover glaswol is brandveilig. Vrijwel alle producten vallen 
in brandklasse A volgens EN 13501-1. Dit betekent dat Isover 
glaswol onbrandbaar is, niet bijdraagt aan de verspreiding 
van brand en geen giftige rook verspreidt.

Eenvoudige verwerking glaswol
Isover glaswol is licht in gewicht, flexibel, veerkrachtig, 
vormvast en eenvoudig op maat te snijden. Glaswol vangt 
oneffenheden in een constructie gemakkelijk op en voorkomt 
zo nadelige luchtstromen.

Duurzaam bouwen als basis
Duurzaam bouwen betreft het energiezuiniger maken van 
gebouwen én het toepassen van duurzame producten. 
Isover zet zich voortdurend in om te zorgen voor een 
energie-efficiënte en duurzamere leefomgeving. 

Milieuvriendelijk geproduceerd
Isover vermindert haar impact op het milieu door 
voortdurend aan innovaties en aanpassingen te werken 
voor nog betere milieuprestaties. Zowel gericht op ons 
productieproces als op onze productprestaties.

Efficiënte bouwconcepten
De gebouwde omgeving in Nederland moet energiezuiniger 
worden. Daarom ontwikkelt Isover naast een optimaal 
isolatie-assortiment ook energiezuinige concepten voor 
nieuwbouw en renovatie.

Service en advies bij Isover
Isover biedt naast een optimaal assortiment ook een 
uitstekende service. Dit betreft onder andere technisch 
advies, levering op pallets, recyclingservice, gratis rekentools, 
bestekservice en een documentatieservice.



VOORDELEN VOOR DE BEWONER
•  Een fraaie, strakke, neutraal afgewerkte zolder die 

veel nieuwe mogelijkheden biedt.
•  Goede isolatie tegen geluid van buiten.
•  Uitstekende isolatiewaarde (Rc ≥ 3,5) voor een  

forse energiebesparing en meer comfort.
•  Duurzaam isolatiemateriaal.
•  Minimale overlast tijdens het aanbrengen.

VOORDELEN VOOR DE VERWERKER
•  Compact verpakt en eenvoudig naar zolder te 

brengen.
•  Gemakkelijk aan te brengen door het handige 

schuifsysteem.
•  Droog te monteren met een strak en wit eindresultaat; 

afwerken en schilderen is niet nodig.
•  Panelen met een geïntegreerde dampremmende laag; 

er is geen aparte folie nodig.
•  Tand-groef verbinding, dus geen tussenprofielen nodig.

WOONZOLDER ISOLEREN MET AMARILLO
Met het nieuwe zolderisolatiesysteem Amarillo van Isover, 
kan een bergzolder eenvoudig worden omgetoverd in een 
mooie en comfortabele woonzolder. Dankzij de slimme, 
systematische aanpak betekent dat geen complete 
verbouwing, maar wordt wel eenvoudig een extra slaap-, 
hobby- of studeerkamer gerealiseerd. 

Het systeem is compact verpakt en past gemakkelijk 
door het trapgat. Het bestaat uit glaswol isolatieplaten, 
metalen hoekprofielen en houten panelen. De isolatie 
wordt direct afgewerkt met de witte panelen voor een mooi 
en strak eindresultaat waarbij schilderen of een andere 
extra afwerking niet nodig is. De panelen zijn stootvast en 
afneembaar. 

Het wordt eindelijk behaaglijk op zolder, waar het 
traditioneel óf heel koud óf heel warm is. De isolatie is 
140 mm dik en heeft naast een hoge isolatiewaarde 
ook geluidsabsorberende eigenschappen, waardoor 
bijvoorbeeld verkeerslawaai geen overlast meer 
veroorzaakt. 

Maak een afspraak en vraag de gratis monsterkit aan op 
isover.nl/amarillo

http://isover.nl/amarillo


MORGO FOLIETECHNIEK 
MARKTLEIDER IN FOLIES 
Morgo Folietechniek biedt totaaloplossingen op het gebied 
van technische folies voor de bouw en prefabindustrie. 
Belangrijkste productgroepen zijn de folies voor zowel binnen- 
als buitentoepassing t.b.v. dak en wand. Kwaliteit, maatwerk 
en een goed advies aan de klant nemen we daarbij uiterst 
serieus. 

Bij Morgo Folietechniek B.V. werken we constant aan het 
ontwikkelen van nieuwe folies die nog betere eigenschappen 
hebben en nog meer toepassingen mogelijk maken. Uiteraard 
deels gestuurd door de actuele ontwikkelingen in de bouw. 
Thema’s als UV-bestendigheid, brandklasse, hittebestendig en 
duurzaamheid zijn inmiddels bijna standaardeigenschappen 
voor onze producten. Specifiek in het actuele Bouwcoach 
thema lichten we oplossingen voor het dak er voor u uit. 

WAT IS DAKFOLIE?
Dakfolie is een folie die het gebouw, object, beschermt tegen 
weersinvloeden. Regen, sneeuw, UV licht en hitte zijn daar 
wat voorbeelden van. Voor de folies aan de buitenzijde 
(koude kant) van de constructie is de damp-openheid, 
waterkerendheid (W1), UV-stabiliteit en de brandklasse in 
combinatie met de hellingshoek belangrijk bij het bepalen 
welk keuze folie het beste is. Voor de folies aan de binnenzijde 
(warme kant) van de constructie zijn damp-remmend, 
dampdicht of vochtregulerend de uitgangspunten. 

WAAROM DAKFOLIE?
Een dakconstructie dient beschermd te worden tegen 
weersinvloeden van buitenaf. Als de waterkerende laag 
onder de pannen, leien, PV-panelen etc… niet juist is zal de 
folie de constructie niet beschermen tegen weersinvloeden 
met vochtproblemen, lekkage en schimmelvorming als gevolg.

Meer informatie vindt u in onze kennisbank: 
www.morgofolietechniek.com/kennisbank

DE JUISTE DAKFOLIE VOOR ELKE TOEPASSING
Morgo Folietechniek B.V. adviseert u graag over welke 
dakfolie het best geschikt is voor uw project. Daarnaast 
kunnen wij u adviseren over de verwerking van onze 
producten, om toepassingsfouten en onnodige kosten te 
voorkomen. Onze mensen beschikken over een jarenlange 
ervaring en kennis op het gebied van bouwfolies en helpen u 
graag om de beste oplossing te vinden!

ONZE DAKFOLIEOPLOSSINGEN
Om voor elk project de juiste oplossing te kunnen bieden, 
levert Morgo Folietechniek B.V. diverse type dakfolies. Een 
kleine greep uit ons assortiment:

Dakfolie, hellend dak vanaf 25 graden+  
hellingshoek (gesloten)
MorgoVent 120*  
MorgoVent 150*
MorgoVent VX*
MorgoVent 150FR * (ook in Plus uitvoering)

https://www.morgofolietechniek.com/kennisbank


MorgoTop Dakfolie voor flauw hellend dak (gesloten)
MorgoTop Standaard > 15 graden
MorgoTop FH  > 10 graden
MorgoTop ZF  > 5 graden
MorgoTop Solar > indak PV Solar
www.morgofolietechniek.com/producten/bouwfolies

MorgoFassade (onder  
PV systemen, max 10mm open)
MorgoFassade standaard Extra   
MorgoFassade Ultra 
 

MorgoVent Metal (onder bv zinkendaken)
MorgoVent Metal 

NIEUWE GENERATIE  
LOODVERVANGER; MORGOFLEX
Naast de diverse folies voor op het dak, heeft Morgo 
Folietechniek b.v. voor de afwerking van aansluitingen op het 
dak een nieuwe duurzame loodvervanger in het programma. 
MorgoFlex is een volledig belijmde, universele loodvervanger 
voor het maken van aansluitingen op muren, schoorstenen 
en dakpannen. Een belangrijk bestanddeel is een wapening 
van aluminium ingebed in EPDM. Dankzij deze versterking 
heeft de MorgoFlex een hoge vitaliteit en weerstand tegen 
mechanische schade. Het gladde oppervlak voorkomt 
voor een groot deel stof en vervuiling. Door de toegepaste 
wapening van aluminium is de MorgoFlex perfect 
vervormbaar en bovendien UV bestendig.

Non-stop kwaliteitsbewaking leidt tot kwalitatief 
hoogwaardige dakfolie
Alle producten die wij verkopen worden in ons interne 
laboratorium aan grondige controles onderworpen. Zo 
worden eigenschappen als treksterkte, waterkerend, 
UV-stabiliteit en brandwerendheid onder extreme 
omstandigheden getest. Daarbij zorgen we ervoor dat 
onze producten stuk voor stuk aan de hoogste Europese 
kwaliteitsnormen voldoen.

Kwaliteitscertificaten
Al onze producten zijn waar nodig en waar kan, voorzien van 
nationale, internationale of Europese kwaliteitscertificaten 
(o.a. CE-certificaten, DOP verklaringen en KOMO certificaten).

https://www.morgofolietechniek.com/producten/bouwfolies


VELUX introduceert een innovatief nieuw dakraam 
dat drie dakramen in één frame combineert. 
Door de slanke kozijnen biedt dit esthetische 
dakraam bewoners extra veel uitzicht en de 
uitzonderlijke isolatie- en ventilatiemogelijkheden 
zorgen voor maximaal wooncomfort. Met drie 
dakramen tegen een aantrekkelijke prijs en een 
eenvoudigere montage is een licht, helder en 
ruim interieur nu nog haalbaarder.

NIEUW 3-IN-1 VELUX 
STUDIO DAKRAAM

Meer daglicht met eenvoudige montage
Het VELUX STUDIO ‘3-in-1’ dakraam bestaat uit twee te 
openen en een vast dakraam in één frame. Door de slanke 
kozijnen komt er wel 23% meer natuurlijk licht binnen dan 
bij drie los naast elkaar geplaatste dakramen met dezelfde 
afmetingen. Van buitenaf ziet het VELUX STUDIO dakraam 
eruit als een strak, modern geïntegreerd ontwerp met één 
bovenkap en slanke gootstukken. Dit zorgt voor net zo’n 
eenvoudige montage als van één enkel dakraam. 

ALLE VOORDELEN VAN DRIE DAKRAMEN  
MET DE EENVOUDIGE MONTAGE VAN ÉÉN DAKRAAM



“We weten dat bewoners vaak op zoek zijn naar manieren 
om meer ruimte te creëren. Het binnenhalen van meer 
daglicht en frisse lucht kan meer comfort toevoegen en  
een ruimte groter laten lijken. Met het VELUX STUDIO ‘3-in-1’  
dakraam worden in feite drie dakramen gecombineerd, 
waardoor er nog meer daglicht binnenkomt. Dankzij 
het unieke ontwerp van het frame kan hij net zo snel 
en eenvoudig worden gemonteerd als één enkel VELUX 
dakraam, wat tijd bespaart. De daglichtoplossing is voor 
de klant ook zeer betaalbaar met drie dakramen voor 
dezelfde prijs als een standaard combinatie van twee VELUX 
dakramen. Dit product levert dus niet alleen veel voordelen 
op voor de bewoners, maar ook voor montagebedrijven”, 
legt Vince Kers, productmanager bij VELUX Nederland uit. 

Automatisch gezond binnenklimaat
VELUX raamdecoratie is eenvoudig te monteren op alle 
drie de dakramen en zorgt met 1800 verschillende kleuren 
en dessins voor lichtregulering in ieder interieur. Voor meer 
comfort en maximaal gebruiksgemak kan het 3-in-1  
dakraam ook elektrisch worden gemaakt met VELUX 
INTEGRA®. Hierdoor is het eenvoudiger voor bewoners om 
met een druk op de knop frisse lucht binnen te laten. Voor 
automatische ventilatie is het VELUX STUDIO dakraam 

Voor Na

ook aan te sluiten op VELUX ACTIVE with NETATMO. Dit 
smarthome automation systeem met sensoren creëert altijd 
een optimaal binnenklimaat door dakramen automatisch 
te openen of sluiten wanneer de sensoren meten dat het 
binnen te warm wordt of als de luchtkwaliteit niet gezond 
meer is. Daarnaast kan de VELUX ACTIVE app verbinding 
maken met Apple HomeKit, Google Assistent producten en 
spraakassistent Siri voor eenvoudige bediening. 

VELUX Rewards voor montagebedrijven
Het VELUX STUDIO ‘3-in-1’ dakraam en VELUX ACTIVE lopen 
beiden mee in het VELUX Rewards spaarprogramma. 
Voor ieder geregistreerd VELUX STUDIO dakraam met 
VELUX ACTIVE ontvangen montagebedrijven 135 euro aan 
waardebonnen die kunnen worden uitgegeven bij o.a. 
Mediamarkt, Bol.com, ZALANDO, Ticketmaster, IKEA, de 
Bijenkorf of Weekendjeweg.nl.
Ontdek meer over het VELUX STUDIO ‘3-in-1’ dakraam op: 
www.velux.nl

http://www.velux.nl
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Hout, plaat en bewerkingen
Witzand Bouwmaterialen heeft een groot assortiment vurenhout, hardhout en 
plaatmaterialen op voorraad. Witzand Bouwmaterialen beschikt over een prachtige 
houtbewerkingsafdeling, waar wij elk gewenst profiel voor u schaven.

Prefab
Eén van de specialisaties van Witzand is het leveren en monteren van 
geprefabriceerde bouwelementen. Zo hebben we een uitgebreid assortiment aan 
prefab bouwonderdelen. Voor iedere situatie een passende oplossing.

Bouwmaterialen
Het is niet voor niets Witzand Bouwmaterialen. Met een divers assortiment en een 
ruime voorraad in bouwmaterialen kunt u altijd bij ons terecht. Geen tijd? Wij leveren 
de bouwmaterialen just-in-time bij u op de bouw.

Showrooms
Onze showrooms in Eibergen en Vriezenveen bieden een uitgebreid 
assortiment keukens, sanitair, tegels, wanden, vloeren, deuren en bestrating. 
Een mooie plek om inspiratie op te doen en u te laten adviseren door onze 
medewerkers.

Afhaalcentra 
Al onze vestigingen beschikken over een moderne bouwshop. Ideaal voor het 
snel afhalen van kwaliteitsmaterialen door professional én particulier. Ook 
beschikt elke vestiging over een drive inn afhaalcenter. Droog uw materialen 
inladen.

AL 125 JAAR DE 
VERTROUWDE TOTAAL- 
LEVERANCIER

T 0546 – 55 95 59
www.witzand.nl  

ALMELO
Sluiskade NZ 36
7602 HR Almelo
     

EIBERGEN
Kiefteweg 2
7151 HT Eibergen

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 202
7547 SK Enschede

LICHTENVOORDE
Nobelstraat 17
7131 PZ Lichtenvoorde

RUURLO
De Vente 2
7261 ST Ruurlo

VRIEZENVEEN
Hammerweg 11
7671 JE Vriezenveen




