
DAKISOLATIE 
KINGSPAN® ISOEASY® 

BENT U AL OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN  
VAN KINGSPAN ISOEASY DAKISOLATIE?

Neem contact op met uw adviseur of via ons  
algemene telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Wij geven graag advies op maat! 
Wilt u meer informatie over de producten voor dakisolatie?  
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene  
telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door 
heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij 
zo’n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als 
zakelijke klanten bij de energiebesparing en waardestijging van 
woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we 
samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,  
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan  
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken  
wij met 10 jaar (schriftelijke) garantie op alle  
typen isolatie.

Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.
particulier@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com
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Dak isoleren met Kingspan iSoEasy
Het isoleren van de binnenzijde van een 
onverwarmde zolder bespaart gemiddeld 
zo’n 430 euro en bij een verwarmde zolder 
maar liefst 530 euro per jaar op de 
gasrekening. Dakisolatie is daarmee een 
goede investering! 

Bespaar op uw energierekening  
met dakisolatie
Met Kingspan iSoEasy wordt er aan  
de binnenzijde van het hellende dak  
een PIR hardschuim isolatieplaat 
aangebracht. Aan beide zijden is de 
plaat voorzien van aluminium en aan 
één zijde van een witte plaat, waardoor 
de binnenkant van het dak er na het 
aanbrengen strak en netjes uitziet. 

KINGSPAN ISOEASY  
PRODUCTSPECIFICATIES

Gesloten cellen PIR
Minimaal 90% gesloten cellen, hierdoor 
is het product vochtongevoelig.  

Standaard plaatafmeting
1200 x 600 mm
1300 x 600 mm
3000 x 600 mm 

Gecertificeerd
Kingspan iSoEasy dakplaten 
beschikken over een ISSO 
gecontroleerde kwaliteitsverklaring.  

Lambdawaarde
Warmtegeleidingscoëfficiënt  
is 0,022 W/m.K

DAKISOLATIE KINGSPAN® ISOEASY® 

VOORDELEN VAN DAKISOLATIE MET 
KINGSPAN ISOEASY

Isoleren en afwerken in één handeling
Door te isoleren met Kingspan iSoEasy zorgt u 
er direct voor dat het binnendak netjes is 
afgewerkt. Bent u van plan om van de zolder 
een slaapkamer te maken? Dan bent u met 
Kingspan iSoEasy meteen klaar!

Energiebesparing
Dakisolatie zorgt voor een flinke energiebesparing. 
Per jaar levert dat zo’n 400 tot 500 euro op, 
afhankelijk van het stookgedrag. 

Licht van gewicht
De isolatieplaten van Kingspan iSoEasy zijn licht 
van gewicht en gemakkelijk aan te brengen door 
onze isolatiespecialisten. 

Vochtongevoelig, brandveilig en  
vormvast.

Ruimtebesparend t.o.v. traditionele  
constructies.

Wist u dat er veel warmte verloren 
gaat via het dak? Met dakisolatie zorgt 
u ervoor dat de warmte in huis blijft 
én dat een zolder aangenaam leefbaar 
wordt! Dakisolatie met Kingspan 
iSoEasy is een snel systeem, met een 
hoge isolatiewaarde. Daarnaast ziet 
iSoEasy dakisolatie er ook nog eens 
strak uit. Hoe werkt het?

In slechts vier stappen worden de 
isolatieplaten bevestigd aan de 
binnenzijde van het dak. 
1. Basisprofielen vastschroeven.
2. iSoEasy Pro plaat op maat zagen.
3.  Isolatieplaat vastklikken in de 

profielen.
4.   Afwerken met een afwerkprofiel. 

Meestal is uw dak binnen een dag 
geïsoleerd! 

Wilt u ook isoleren en afwerken  
in één? 
Dan is de iSoEasy dakplaat van 
Kingspan een uitstekende oplossing. 
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