AANBOUW
‘‘Snel en betaalbaar bouwen met Isokern.’’

ISOKERN
Isokern is altijd in beweging om bouwen zo slim en efficiënt mogelijk
te maken. Wij produceren uw prefab bouwelementen met het oog op
de toekomst! Van de 3d productie tekening tot de complete casco woning
op locatie. Wij nemen al uw zorgen uit handen. Snel, efficiënt & bewust
bouwen, dat is Isokern.

AANBOUW
Snel en betaalbaar bouwen met het Isokern SIPs aanbouwsysteem.
De korte levertijd, de zeer aantrekkelijke prijs en onze exacte maatvoering geven je de perfecte aanbouw die ook nog snel te monteren is.
Met onze duidelijke montagehandleiding is uw aanbouw binnen één
dag monteren wind- en water dicht. Qua afwerking van de gevel zijn er
geen beperkingen.

Contact

Isokern b.v.

Adres

Compagnieweg 8

0342-220088

3771 NH

info@isokern.nl

Barneveld

Dunne verbindingsveren
Voor een goede
isolatie doorloop.

Airpop isolatie
Is volledig te recyclen
en heeft een hoge
isolatiewaarde.

OSB/3 plaat
Constructief en vochtbestendig.

GOED GEÏSOLEERD

LICHT GEWICHT

100% MAATWERK &
STANDAARDISATIE

De uitbouw panelen hebben een
Rc-waarde van 4.5 of 6.0 waarmee volgens het bouwbesluit
gebouwd kan worden. Doordat
de isolatie ook meewerkt aan
de constructie kan er extra dun
gebouwd worden. Je hebt zo een
wand van 170mm of 224mm Deze
wanden kunnen ook als dakelement gebruikt worden.

Onze elementen worden gemaakt
met een maximaal gewicht van
42kg, dus zijn goed te tillen met
twee personen. Zo kunnen de
elementen eenvoudig bij een
woning gebracht worden en is
hier geen zwaar materieel voor
nodig. (Dit geldt ook voor het
transport van de elementen die
gemakkelijk op een kar naar de
bouw getransporteerd kunnen
worden.)

Vaak wordt gedacht dat maatwerk duur is. Bij Isokern denken
we daar anders over. Door het
toepassen van standaard detaillering, waarbinnen verschillende
maatvoering mogelijk is, kunnen
we nog steeds voordelig produceren. We produceren de
elementen op een computer
gestuurde CNC-machine die 100%
maatwerk kan garanderen. Elke
aanbouw wordt in 3D uitgetekend, zodat we de aansluitingen
goed in beeld hebben.

Bij Isokern zijn we klaar voor de toekomst! U ook?
Naast aanbouwen zijn we ook gespecialiseerd in andere prefab elementen.
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat de
mogelijkheden zijn van onze bouwsystemen.
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