
     

Beter isoleren en 
sneller bouwen met 
de Dakstand® en 
Muurvoet®

• Geen koudebrug
• Beter isoleren
• Sneller bouwen
• Constructief
• Duurzaam
• Verdicht bouwstromen
• BIM geïntegreerd

• Lichtgewicht elementen
• Eenvoudig te verwerken
• Waterdicht vanaf   
 casco fase
• Lage psi-waarde
• Universele cacheerlaag

De Isoniq Dakstand® is een prefab product waarmee de ideale 
dakopstand gemaakt kan worden, die koudebruggen voorkomt 
omdat het naadloos aansluit op de muur- en  
dakisolatie. De Dakstand® is gemaakt van EPS100 SE en op 
diverse plaatsen voorzien van houten verstevigingsstroken ten 
behoeve van montage en wordt voor ieder project op de juiste 
hoogte en breedtemaat geleverd.

De Isoniq Muurvoet® is de 
nieuwe standaard voor de 
aansluiting tussen het platte 
dak en opgaand metselwerk. 
Het element kan gevels met 
een hoogte van 10 meter met 
gemak dragen. Deze traditio-
neel lastige werkzaamheden 
kunnen nu snel en eenvoudig 
vervangen worden door plaat-
sing van de  Muurvoet®. In de 
Muurvoet® zijn lichtbetonnen 
kernen opgenomen die de 
krachten van het metselwerk 
afdragen naar de constructie-
ve ondergrond. Op de ele-
menten is fabrieksmatig een 
universele cacheerlaag en 
een PVC waterkering met 
loodvervanger aangebracht.

Muurvoet ®

Isoniq bv
Hoornse Hop 7, 8321 WX Urk
085 - 489 89 83
info@isoniq.nl | isoniq.nl

Kijk op isoniq.nl of bel 085 - 489 89 83

Isoniq ®

Isoniq® 
hoogwaardige, 

innovatieve aansluitingen 
tussen dak- en gevelisolatie

Muurvoet

De Isoniq® Special* model X 
is een vormmodel dat speci-
fiek op aanvraag geheel op 
maat gemaakt wordt. 
Elk Special* model X voldoet 
uiteraard aan de Isoniq® 
normen conform de bouw-
voorschriften.

Special* model X kan bijvoor-
beeld als ronddoorlopende 
aansluiting op de Dakstand® 
model M en M-XL geleverd 
worden of als een combinatie 
van Muurvoet® en Dakstand®.

Dakstand® S-XLDakstand® M-XL

Dakstand® M

max hoogte 50cm

max hoogte 120cm

Dakstand® S

Muurvoet®

max hoogte 60cm

De Dakstand® en Muurvoet® zijn prefab producten van 
Isoniq® die koudebruggen voorkomen door een 
geïsoleerde aansluiting te creeëren tussen gevel- en 
dakisolatie. Het product biedt grote voordelen ten 
opzichte van traditionele oplossingen. Het is duurzaam, 
heeft een lage psi-waarde  en verkort bouwtijd. Het 
maakt de bouwstroom overzichtelijker omdat er meteen 
na montage kan worden doorgewerkt aan de volgende 
fase. Hiermee kunnen architecten binnen hun ontwerp 
de best isolerende aansluiting realiseren die bouwers 
snel en eenvoudig kunnen plaatsen. 

Voor het werken met losse prefab elementen 

Special

Special*

Dakstand ®

®

*

Lichtbetonnen 
kernnen

Houten verstevigingsstroken 

Voor de uitvoering kan 
gebruik gemaakt worden 
van Bouniq®. Met hun 
uitgebreide kennis en 
ervaring zijn zij de specia-
listen voor de complete 

montage van onze dak- en 
gevelisolatie elementen. 
Bouniq® ontlast de bouwers 
tijdens de bouw.

Bouniq®

De dakzijde is bekleed met een universele cacheerlaag; geschikt 
voor verlijming van de meest voorkomende dakbedekkingen. 
Hwa en noodoverstort zijn eenvoudig uit te sparen en af te wer-
ken. De Isoniq Dakstand® modellen M en S worden geleverd met 
een maximale hoogte van 50cm, model M-XL en S-XL hebben 
een maximale hoogte van 120cm. 

De standaard modellengtes zijn 1m en 2m. Naast 
de Dakstand® model M en M-XL voor metselwerk
systemen, zijn ook Dakstand® modellen S en 
S-XL beide geschikt als gevelisolatie-
systemen om op te nemen in 
gestuukte gevelisolatie-
systemen.



Loodvervanger

Rubber 
beschermmat

Hoogwaardige 
dakbedekking

Drukvaste afschotisolatie met een 
Rc-waarde van 6.0m2 K/W

Hemelwaterafvoer met 
tijdelijke PE-noodafvoer

VOOR AANNEMERS  
EN BOUWBEDRIJVEN

Voor het werken met prefab daksystemen

Bezoekadres

BouwDeck BV
Strijkviertel 15 hal 4
3454 PH  De Meern

Meer weten over de mogelijkheden?  
Neem dan contact op met BouwDeck: 
Bel 030- 307 91 50, mail naar  
info@bouwdeck.nl, of lees meer op
bouwdeck.nl

Volg ons op

Van dagen  
naar minuten!
•   In enkele minuten een hoogwaardig  

plat dak plaatsen

•   Win dagen bouwtijd

•   Geen weerverlet meer

•  Vermindering faalkosten

•  Snelheid zorgt voor kostenbesparing

•  Geen aansturing van andere partijen

•  Optie; montage door Bouwdeck(ers)

Prefab BouwDeck Dakelementen verdicht 
bouwstromen en versnelt bouwlogistiek Werken met een compleet 

prefab systeem? Kies nu 
voor Prefab BouwDeck 
Dakelementen
Bel 030- 307 91 50
en vraag nu een offerte aan!

VOOR AANNEMERS EN BOUWBEDRIJVEN

Prefab BouwDeck Dakelementen is 

een innovatief prefab bouwsysteem 

waarmee u binnen enkele minuten een 

compleet hoogwaardig geïsoleerd plat 

dak plaatst. 

Met de Prefab BouwDeck Dakelementen 

wint u dagen bouwtijd en heeft u geen 

weerverletdagen meer. 

De BouwDeck elementen worden op 

lokatie afgeleverd en indien gewenst 

geplaatst. Met BouwDeck zorgt u voor 

een hogere winst!

PREFAB DAKSYSTEMEN


