
Presteren is grenzen verleggen

EEN OPLOSSING VOOR ELKE TOEPASSING

ISOLATIE



IKO enertherm investeert voortdurend
in de verbetering van zijn producten.
In onze onderzoeksafdeling werken wij  
continu aan de isolatie van de toekomst.



State-of-the-art productie
Binnen de IKO Group, ontwikkelt, produceert en  

distribueert IKO Insulations innovatieve isolatieproducten 

op basis van PIR (Polyisocyanuraat) onder de merknaam  

IKO enertherm. In Europa vindt de productie plaats in twee 

state-of-the-art fabrieken, één in Nederland (Klundert) en 

één in Frankrijk (Clermont-Ferrand). Door hun combinatie 

van intelligente productieprocessen, goed opgeleid  

personeel en aandacht voor duurzaamheid, gelden deze 

beide sites als toekomstgerichte voorbeelden in de sector. 

Research & Development 
Grenzen verleggen
De vraag naar hoogrenderende isolatieproducten voor de 

bouw neemt almaar toe. Om daaraan tegemoet te komen, 

investeert IKO Insulations voortdurend in Research &  

Development. Dat is nodig om producten te kunnen maken 

die steeds opnieuw de grenzen verleggen inzake  

energieprestaties en isolatiewaarde. 

Om tot een baanbrekend en kwalitatief hoogstaand  

product te komen, is een nauwkeurige evenwichtsoefening 

vereist waarbij materialen, vorm, eigenschappen en 

techniek feilloos op elkaar afgestemd worden, in functie 

van de uiteindelijke toepassing. Dit is wat IKO Insulations  

onderscheidt.

IKO GROUP 
IKO Insulations maakt deel uit van de internationale IKO Group. Met productiesites in  
Canada, US, Engeland, België, Nederland, Frankrijk en Slovakije, meer dan 4000 medewerkers 
en distributiekanalen wereldwijd is de IKO Group een toonaangevende producent van  
dakdichting, waterdichting en isolatie.

IKO Insulations
Een wereldspeler in PIR isolatie
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IKO CANADA

Brampton, Ontario
In 1999 werd de eerste isolatiefabriek van de IKO Insulations

Group in gebruik genomen. Deze site - pionier in de 

productie van isolatie - ontwikkelde en optimaliseerde de 

PIR-technologie.

High River, Alberta
In 2005 werd een tweede productiesite geopend in  

High River die een antwoord moest bieden aan de logistieke 

uitdaging en het transport van het inmiddels uitgebreide 

afzetgebied van de isolatieproducten.

IKO Insulations Group 

Groeistrategie
Presteren op het hoogste niveau

IKO EUROPE

Klundert, Nederland
In Europa werd de productie van PIR in Klundert - Nederland 

in 2006 gelanceerd. De IKO fabriek omvat een state-of-

the-art productielijn die met de modernste technologie en 

chemie IKO enertherm platen produceert in diverse uitvoe-

ringen en afmetingen, naargelang de toepassing.

Combronde, Frankrijk
De productieplant in Clermont-Ferrand, Frankrijk werd 

begin 2014 in gebruik genomen. Zoals de fabriek in  

Nederland maakt ze gebruik van de meest vooruitstrevende 

productieprocessen, met grote aandacht voor ecologie en 

duurzaamheid. Deze fabriek moet ook de sterk gestegen 

vraag naar PIR diktes tot 200 mm invullen.

Met de opstart van deze tweede productiesite in Europa 

geeft IKO Insulations vorm aan zijn groeistrategie.
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IKO enertherm en topsport

Ook topsporters moeten voortdurend de grenzen van hun 
eigen kunnen verleggen: een betere tijd, betere conditie, 
meer doelpunten, betere techniek... Hun topprestaties 
behalen ze niet alleen door keihard te trainen, maar ook 
door op hun voeding te letten, zich mentaal te focussen, 
het beste materiaal te gebruiken, voortdurend te schaven 
aan hun techniek, hun krachten te ontwikkelen... kortom 
met totale inzet van lichaam, geest en materiaal zetten zij 
topprestaties neer en meten zich zo met hun opponenten.

Evenzo verlegt IKO enertherm voortdurend de grenzen van 
zijn producten. Dankzij intensieve Research & Development 
behalen onze PIR platen steeds betere lambda-waarden in 
verhouding tot hun dikte, wat dunnere isolatieplaten bij 
gelijkblijvende isolatiewaarde mogelijk maakt. Maar het 
uiteindelijke resultaat heeft niet alleen te maken met die cij-
fers, maar evenzeer met het evenwichtig op elkaar afstem-
men van alle factoren die een optimale isolatie bepalen. 

Ook IKO enertherm moet zijn materialen, techniek en 
eigenschappen combineren in een winnend concept.  
Het komt er op aan de juiste combinatie te realiseren van 
materialen, eigenschappen, vorm, dikte en energieprestatie 
in functie van de uitdaging: de concrete toepassing in een 
gebouw, aan de binnen- of buitenzijde.

IKO Insulations gebruikt de sportmetafoor op een coheren-
te en inspirerende manier om zijn merk IKO enertherm  
PIR isolatieplaten in de markt te zetten en via diverse 
kanalen te communiceren naar voorschrijvers, installateurs, 
bouwheren en doe-het-zelvers.

Totale inzet van alle middelen

“Presteren is grenzen verleggen”
Als sterk merk inzake PIR isolatie communiceert IKO enertherm op een coherente  
manier zijn sterke punten naar de buitenwereld: technologie, ecologie en kwaliteit.  
Het steeds weer verleggen van de limieten inzake isolatiewaarde en energiebehoud, 
en het op elkaar afstemmen van alle factoren die bijdragen tot een topprestatie is  
net wat topsporters doen.
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Bijdragen tot een duurzame wereld



Reductie energieverbruik
Hoogpresterende isolatie voor woningen, kantoren en an-
dere gebouwen is de meest directe en efficiënte oplossing 
om te besparen op het energieverbruik.
Minder energieverbruik betekent minder CO2-uitstoot, 
verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.  
Goed isoleren levert een positieve bijdrage aan het milieu.

Hoogste rendement per m²
IKO enertherm PIR isolatie is dankzij haar uitstekende 
lambda een zeer dunne isolatieplaat met behoud van een 
hoge isolatiewaarde. Het lage gewicht en het beperkte 
volume vertalen zich in vermindering van de transport- en 
handelingskosten en de CO2-uitstoot.

Duurzaam isoleren
IKO enertherm isolatieplaten hebben, dankzij hun bij-
zondere eigenschappen (bestand tegen vocht, schimmel, 
vormvast) een heel lange levensduur, met behoud van al 
hun energieprestaties.

Hernieuwbare grondstoffen
Het aandeel van hernieuwbare grondstoffen is aanzienlijk. 
Zo worden o.a. pet-flessen gerecycled en gebruikt in het 
productieproces van PIR-isolatie.

Geen afval
In het productieproces van IKO enertherm isolatie wordt 
het frees- en zaagafval verwerkt tot briketten. Deze briket-
ten worden verwerkt als toeslagstof in beton.

Spreiding productielocaties
In de groeistrategie van IKO Insulations is de geografische 
spreiding van productielocaties voorzien. Door de dunne 
plaat en dus minder volume bij een gelijke isolatiewaarde 
bereiken we hiermee kortere transportafstanden en dus 
een substantiële verbetering van de ecologische voetafdruk.
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IKO enertherm ALU draagt DUBO keur®

Het DUBOkeur® wordt uitgereikt door het Nederlands 

Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Dat is een 

advies- en onderzoeksbureau op het gebied van duurzaam 

en gezond bouwen en toonaangevend op het gebied van 

certificering van bouwmaterialen. Het DUBOkeur® bewijst 

dat IKO enertherm ALU tot de meest milieuvriendelijke 

keuze behoort.





IKO enertherm rooftop: plat dak isolatie

IKO enertherm comfort: zolder isolatie

IKO enertherm comfort finish: 
afgewerkte zolder isolatie

IKO enertherm comfort easy: 
zoldervloer isolatie

IKO enertherm sarking: hellend dak isolatie

IKO enertherm floor: vloer isolatie

IKO enertherm wall: spouwmuur isolatie

IKO enertherm wrap: gevel isolatie

IKO enerthem base: kelder isolatie

IKO enertherm kwaliteit
Door haar specifieke samenstelling biedt IKO enertherm 
een aantal eigenschappen die superieur zijn aan die van 
andere hardschuimplaten. Dat maakt IKO enertherm tot de 
meest energie-efficiënte isolatie met de langste levensduur, 

zonder verlies van haar isolerende kwaliteiten.

IKO enertherm biedt voor elke  
toepassing in de bouw een isolatie-systeem
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ISOLATIE
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IKO Insulations BV  -  Postbus 45 - NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 3 - NL-4791 PD Klundert
Tel.: +31(0)168 331 400 - Fax: +31(0)168 331 409 - www.enertherm.eu - E-mail: info@enertherm.eu


