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IKO DAK- EN ENERGIE SCAN

De IKO daksystemen
op een rij

Bent u op zoek naar een solide dak voor recreatief  

gebruik, een groen dak, een ultiem brand- of  

waterveilig dak, een retentiedak, een dak voor  

zonnepanelen, een dak met luchtzuiverende  

eigenschappen of een dak met een ultra lange  

levensduur? IKO levert bewezen daksystemen voor 

uiteenlopende toepassingen.

We zetten ze graag voor u een op rij.

IKO® 
CLEAN AIR

IKO® 
SOLAR

IKO® 
FIREPROOF

IKO® 
CLEAN AIR

IKO® 
GROW

IKO® XTREME
WATERPROOF

IKO® 
URBAN

Het bewezen daksysteem met actieve 
luchtzuiverende én temperatuur-
verlagende eigenschappen

Het bewezen daksysteem voor  
ultieme brandveiligheid

Het bewezen daksysteem voor 
zonnepanelen

Het bewezen daksysteem met een 
ultra lange levensduur

Het bewezen daksysteem voor
optimaal waterbeheer en bescherming

Het bewezen daksysteem voor  
intensieve dakbegroeiing

Het bewezen daksysteem voor intensief 
gebruik in het stedelijk dakenlandschap

DAKBEDEKKING I ISOLATIE



IKO en BVKwadraat,
een logische samenwerking

Zowel dakdekkers als u, als gebouwbeheerder of eigenaar, kunnen door IKO en BVKwadraat onder-
steund worden. De adviesproducten zijn erop gericht om de keuzes die nu gemaakt moeten worden 
op zowel korte als langere termijn te ondersteunen. Het advies en de aanpak is er op gericht om een 
toekomstgerichte kwaliteit te waarborgen.

De praktijk heeft ons geleerd dat het veelal om overzichtelijke vraagstukken gaat.  
Er is hiervoor een aantal standaard adviesproducten beschikbaar.  
De IKO Dakscan en de IKO Energiescan zijn hiervan beproefde voorbeelden.

BVKwadraat is een onafhankelijk adviesbureau dat u kan helpen 
aan het juiste advies bij de eisen die u aan úw gebouw stelt. 
Samen met IKO biedt BVKwadraat binnen deze materie op een 
onafhankelijke wijze advisering en ondersteuning. 
Met als doel om tot een geïntegreerde aanpak en een juiste
keuze van producten te komen.
U verkrijgt hierdoor de beste “waar voor uw geld”.

IKO Dakscan
De IKO Dakscan is erop gericht om op basis van een 
volledige NEN-2767 inspectie een gedegen inzicht te 
geven in de conditie van de verschillende dakvlakken 
van uw gebouw. Op grond van objectieve inspectie 
wordt inzicht verkregen in zowel het direct als het 
op termijn noodzakelijke onderhoud en de daaraan 
verbonden kosten. Een MJOP kán hierbij worden 
aangeboden.

IKO Energiescan 

Ontwikkelingen als de klimaatwet en de energietransi- 
tie hebben een direct verband met daken. BVKwadraat 
verzorgt de IKO Energiescan die erop gericht is inzicht  
te krijgen in de energetische status van het dak en de  
invloed van te nemen maatregelen op het energielabel 
van het gebouw. Dit inzicht is van belang om aan de 
gestelde label eisen nu en in de toekomst te kunnen 
blijven voldoen. Met het advies heeft u het middel  
naar een labelsprong voor uw gebouw in handen. 

Energieneutraal in 2050

De IKO Energiescan kan dus van eenvoudig  
tot zeer uitgebreid (uw hele pand) door  
BV Kwadraat worden verzorgd. 

Interesse? 
Neem dan contact op met BVKwadraat 
via 010-4588685.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs (2020-2050).
Dit betekent dat we onze uiterste best zullen doen om de CO2-uitstoot terug te dringen.  
Steeds meer stappen we over op hernieuwbare bronnen als zonne-energie, windenergie, waterkracht 
om daar waar mogelijk elektra in te zetten. Het energieverbruik móet verminderd worden waarbij 
liefst géén concessies gedaan worden aan de kwaliteit van leven. Beter isoleren is een must om volgens 
de Europese Klimaatwet in 2030 55 % CO2 reductie gerealiseerd te hebben en in 2050 volledig  
energieneutraal te zijn.

Om deze doelstellingen te behalen is voor verschillende type gebouwen; kantoor-, woon-, industriële en  
agrarische gebouwen verschillende wet- en regelgeving van kracht. Wetgeving die eisen stelt aan de  
energieprestatie aan nieuwbouw, maar ook aan bestaande bouw. Binnen deze wetgeving zijn ook diverse  
subsidiemogelijkheden van kracht, vraag hiernaar.


