
Je dak renoveren is altijd een race 
tegen de tijd en het weer.
De Unilin Insulation Roof Expert
vernieuwt je dak in slechts 2 dagen.

KIEZEN VOOR
UNILIN INSULATION 
IS SLIM...

Oplossingen 
op maat 
krijgen

Dankzij het allround gamma 
ben je bij Unilin Insulation altijd 
aan het juiste adres. Of je nu je 
nieuwbouw- of renovatieproject 
wil isoleren, Unilin Insulation 
wijst je de weg naar de beste 
prijs-kwaliteitoplossing. 

Profiteren 
van prima 
service &
support

Goed isoleren staat of valt met 
de juiste plaatsing. Daarom 
werkt Unilin Insulation met 
professionele partners die je 
correct adviseren, snel leveren, 
secuur werken en een perfecte 
service garanderen. 

Investeren in 
topkwaliteit

De Europese CE-markering en 
het onafhankelijke – strengere 
– ATG-label garanderen de 
absolute kwaliteit van Unilin 
Insulation op product- en 
toepassingsniveau.

Maximaal 
comfort 
beleven

Unilin Insulation stelt comfort 
centraal in een duurzame, 
energie-efficiënte woning. 
En comfort dekt vele 
ladingen: warmte in 
huis, plaatsingsgemak, 
geluidwerende oplossingen, 
brandveilige producten…

Bouwen 
op 40 jaar 
ervaring

Unilin Insulation is al jaren 
een begrip in de bouwwereld 
en een grote Europese speler 
als het gaat om pasklare 
oplossingen voor alle 
isolatietoepassingen.

Het milieu 
te vriend 
houden

De energie die je bespaart door 
je woning goed te isoleren is 
veel groter dan de energie die 
Unilin Insulation nodig heeft 
om het isolatiemateriaal te 
produceren.

E X P E R T

PROUD TO BE A

ROOF
CERTIFIED

Zoveel redenen om 
uit je dak te gaan!

01. JE HOUDT 
HET DROOG

Je dak hoeft echt niet wekenlang open 
te liggen. Met dakelementen is je dak 
volledig gerenoveerd in enkele dagen tijd. 
Met een doordachte planning wordt de 
kans op waterschade nagenoeg herleid 
tot nul. Bovendien hoef je niet wekenlang 
op een werf – of elders – te wonen. 

02. JE BOUWT 
DUURZAAM

Met dakelementen bouw je slanker (waardoor 
je ruimte wint in huis) en isoleer je ook beter. Je 
gerenoveerde dak voldoet aan alle kwaliteitseisen 
en overtreft meteen de strengste energienormen.
 03. JE BESPAART 

KOSTEN

Je kiest voor een totaalconcept (dak-
constructie + isolatie + dampscherm 
en onderdak + binnenafwerking).  
Zo bespaar je tijd en geld, vandaag én 
morgen. Want dankzij deze performante 
isolatieoplossing hou je je energiekosten 
onder controle en is je woning future 
proof! 04. JE GENIET 

ZEKERHEID

Er wordt één product geplaatst 
door één isolatiespecialist met 
kennis van zaken – daken dus. 
Geen geknoei met diverse 
materialen door verschillende 
aannemers. Eén expert volgt je 
project op van voorbereiding 
tot afwerking. Zo vermijd je ook 
verrassingen op vlak van timing.

DAG DAG

MINDER
ENERGIE-
KOSTEN

JE ISOLEERT 
BETER = E-PEIL 

OP PEIL

E X P E R T

PROUD TO BE A

ROOF

ALS DE 
BLIKSEM JE DAK 

RENOVEREN?

RENOVEER 
JE DAK 
IN 2 DAGEN



Je dak volledig renoveren is vaak een race tegen de 
tijd en de weerselementen. En het renoveren van 
een traditioneel dak neemt al gauw enkele weken in 
beslag. Zie je de bui al hangen? Met dakelementen is je 
dak wind- en waterdicht, perfect geïsoleerd en aan de 
binnenkant afgewerkt in twee dagen tijd.

De Unilin Insulation Roof Expert renoveert je dak 
volledig in enkele dagen tijd met dakelementen 
van Unilin Insulation.

Is je dak volledig aan vernieuwing toe, ga dan 
voor de snelste én de meest energie-efficiënte 
dakisolatieoplossing voor je renovatieproject: bouw 
het dak van de toekomst met de dakelementen van 
Unilin Insulation.

Unilin Insulation-dakelementen zijn op maat 
gemaakte panelen die isolatie, kepers, onderdak 
en binnenafwerking combineren in een all-in-one 
bouwconcept voor hellende daken met gordingen. 

UNILIN
INSULATION-
DAKELEMENTEN:
EEN INNOVATIEF 
ALL-IN-ONE 
BOUWCONCEPT
WAARBIJ JE DAK 
GEÏSOLEERD & 
AFGEWERKT 
WORDT IN EEN 
MUM VAN TIJD

PUR-isolatie 
met kepers

BinnenafwerkingGordingen

MEE
MET DE 
TOEKOMST

Lambda-
waarde:

0,023
W/m.K

Met de dakelementen van Unilin Insulation kan je 
een U-waarde van 0,11 W/m2.K bekomen. Hierdoor 
behoren deze isolatieproducten tot de meest energie-
efficiënte toepassingen voor dakisolatie op de markt. 

Ze bieden een oplossing die beantwoordt aan 
alle eisen op het gebied van energie-efficiëntie. 
Zo koppel je uitmuntende isolatieprestaties aan 
aangenaam wooncomfort in huis. 

Wist je dat…

Unilin dakelementen worden op maat 
gemaakt, geleverd en direct geplaatst. 
Omdat dit all-in-one systeem veel minder 
arbeidsintensief is, bespaar je niet alleen tijd, 
maar ook geld. 

Een dak met dakelementen is tot 15% goedkoper 
dan een geïsoleerd en volledig afgewerkt 
spantendak en presteert toch véél beter op vlak 
van kwaliteit, luchtdichtheid en isolatiewaarde.

Wist je dat…

Dakelementen 
worden geplaatst 
op een gordingen-
dak

JE DAK OPEN 

&  DICHT
in slechts

2 DAGEN

Unilin Insulation-dakexpert komt 
bij je langs om het bestaande dak 
op te meten. Hij maakt op basis van 
die meting een heldere offerte. En 
geeft je een concrete timing mee. 

Na goedkeuring van de offerte 
worden de dakelementen op 
maat geproduceerd en voor 
90% afgewerkt – dat duurt
ongeveer 2 weken. 

De dakelementen worden just-in-time op maat afgewerkt en 
de volgende dag geleverd op de werf. De dakexpert plaatst de 
dakelementen nog diezelfde dag.

3
Een dag voor de 
dakelementen 
geleverd kunnen 
worden, start de 
dakexpert met de 
afbraakwerken. Hij 
doet een tweede 
meting en geeft de 
definitieve maten door
aan Unilin Insulation.

Na nauwelijks 2 
dagen is je dak wind- 
en waterdicht. Nog 
de dakbedekking 
plaatsen en de klus is 
geklaard. 

OFFERTE
1

2

5

4

P R O F I C I A T !

HOE DOET DE UNILIN INSULATION 
ROOF EXPERT DAT? 

AFBRAAK
PRODUCTIE

AFWERKING

OPBOUW

JE DAK IS 
GERENOVEERD, 

OPTIMAAL 
GEÏSOLEERD, 

WIND- & 
WATERDICHT 

IN EEN 
RECORDTIJD! 

DAG 1: DAK OPEN!

DAG 2: DAK DICHT!

JE DAK OPEN 

&  DICHT
in slechts

2 DAGEN

Geïsoleerd aan de buitenkant,
afgewerkt aan de binnenkant
Unilin Insulation biedt je een esthetische oplossing 
om de binnenkant van je dak meteen mooi af te wer-
ken. De dakelementen kunnen worden afgewerkt met 
(witgelakte) houtspaanplaat, osb, multiplex fins, gips-
vezel en -karton.


