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Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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SNELLE LEVERINGEN DOOR HEEL NL
Dankzij onze ruime voorraad leveren wij
uw dakmaterialen snel en vakkundig op
iedere gewenste locatie in Nederland.

RUIME VOORRAAD
Dankzij de ruime voorraad in onze
vestigingen kunnen we u altijd voorzien
van de juiste materialen.

EPDM OP MAAT
Wij maken uw EPDM dakbedekking
graag voor u op maat. 10 rolbreedtes
uit voorraad leverbaar.

GEVEN GRATIS TRAININGEN EN OPLEIDINGEN
Wij bieden opleidingen aan en geven
regelmatig trainingen om uw kennis te verbreden.
Zo geven wij o.a. zink en EPDM cursussen.

KWALITEIT & SERVICE
Wij leveren uitsluitend A- keus
materialen en producten.

SPOEDSERVICE
Met onze spoedservice leveren we (binnen een uur)
materialen in een straal van 75km. Rondom onze
diverse vestigingen.

HODAK HIJSSERVICE
Wij plaatsen de dakmaterialen nu ook
voor u op het dak. Dit is bij ons mogelijk
tot een hoogte van 18 meter.

BEDRIJFSKLEDING
We hebben een uitgebreid assortiment aan
bedrijfskleding. Mooi, veilig en comfortabel.
Het is mogelijk om uw werkkleding te
borduren met uw bedrijfslogo.

ZETWERK OP MAAT
Dankzij onze werkplaats met machinepark
in eigen beheer zijn we erg flexibel en
kunnen we uw zetwerk op maat leveren.

BESTELFORMULIER
Met ons bestelformulier tekent u eenvoudig
uw zetwerk uit. Te vinden op onze website of
aan te vragen bij een van onze medewerkers.

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
www.hodakdakmaterialen.nl
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HODAK HIJSSERVICE
Wij plaatsen de dakmaterialen in overleg met de klant
op de juiste plaats op het dak. Dit is mogelijk tot een
hoogte van max. 18 meter.
Wij bieden onze hijsservice aan in heel Nederland tot een
straal van 75 km rondom onze diverse vestigingen.
De kosten voor deze service zijn €250,- excl. btw. per keer.
Graag 3 dagen van te voren aanvragen i.v.m. planning.
Wilt u gebruik maken van deze service? Neem voor meer
informatie vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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HOOGWAARDIGE SERVICE van HODAK DAKMATERIALEN!
Hodak Dakmaterialen is een jonge en dynamische groothandel in dakmaterialen. Vanuit onze
vestigingen bedienen wij heel dakdekkend Nederland. Van kleine zelfstandige loodgieters tot grote
dakdekkersbedrijven. Iedereen kan bij ons dakmaterialen kopen. Of u nu wilt afhalen of de materialen
wilt laten bezorgen op een van uw bouwlocaties, voor Hodak Dakmaterialen is dit allemaal geen probleem.
Wij gaan voor lange termijn relaties en staan graag voor u klaar.
Goede service staat bij ons hoog in het vaandel. Met onze kennis en expertise ondersteunen wij u graag bij uw
dagelijkse werkzaamheden. Ook het uitvoeren van berekeningen, dakinspectie of trekproef is bij ons mogelijk.
In onze vestigingen vindt u een uitgebreid assortiment aan dakmaterialen.
Vanuit ons magazijn leveren we zowel EPDM dakbedekking als bitumen dakbedekking bij u op locatie.
Uw EPDM dakbedekking maken wij daarnaast graag speciaal voor u op maat. Zo voorkomt u onnodig afval en
hoeft u geen naden te maken. Dat bespaart tijd en geld! Naast dakbedekking bieden we ook een brede keuze
daktoebehoren aan zoals isolatiematerialen, lichtkoepels, hemelwaterafvoeren en daktrimmen.

HODV12020

Wist u dat wij ook gratis opleidingen en trainingen aanbieden? Daarmee blijft u altijd op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van daktechnieken, duurzaamheid en meer. Neem contact met ons
op over de mogelijkheden.
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Wie zijn wij?
Dankzij onze ruime voorraad kunnen wij u altijd voorzien van de juiste dakmaterialen. Vanuit onze vestigingen
bedienen wij heel dakdekkend Nederland; van kleine zelfstandigen tot grote dakdekkersbedrijven. Het is zowel
mogelijk om materialen af te halen in ons magazijn of te laten bezorgen op uw bouwlocatie.
Zo vindt u diverse hoogwaardige dakbeddekkingsmaterialen in ons assortiment, waaronder EPDM dakbedekking,
Bitumen dakbedekking en kunststof dakfolies. Ook PIR en EPS isolatiematerialen behoren tot ons productaanbod.
Hiermee bent u zeker van kwalitatieve, thermische dakisolatie voor een optimaal wooncomfort. Naast een brede range
aan dakbedekkingsmaterialen vindt u in ons assortiment talloze daktoebehoren. Dakmaterialen van hoge kwaliteit om
uw dak mee te repareren, renoveren of onderhouden. Van ontluchtingen, afvoeren en dakbevestigers tot lichtkoepels
en gereedschappen; de juiste middelen om uw dak compleet te maken.
Voor 15.00 uur besteld, morgen geleverd.
Dankzij onze ruime voorraad leveren wij uw dakmaterialen snel en vakkundig op iedere gewenste
locatie in Nederland. Heeft u een onverwachts tekort aan materialen? We zorgen ervoor dat u snel weer
aan de slag kunt. Wij streven er dan ook naar uw bestelling binnen 24 uur te leveren. Wilt u uw bestelling
morgen al geleverd hebben? Bestel op werkdagen voor 15.00 uur, dan leveren we uw bestelling nog de
volgende dag.
Met onze spoedservice wordt uw bestelling nog sneller geleverd.
Wij leveren in 95% van de gevallen alles de volgende dag bij u op locatie. Mocht dit niet snel genoeg
zijn, dan kunt u gebruik maken van de Hodak spoedservice. Voor onze spoedservice rekenen wij
€50,00 excl. BTW. Met deze service leveren we (vaak binnen een uur) materialen in een straal
van 75km rondom onze vestigingen.
Download onze bestelformulieren.
Op onze website kunt u direct alle bestelformulieren vinden. Heeft u vragen over een van onze
formulieren of wilt u meer weten over onze service? Neem dan vrijblijvend contact met ons op
of bel naar een van onze vestigingen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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Cadeaushop
Spaar nu voor uw ‘dak punten’ bij Hodak
Dakmaterialen. Wij zijn blij dat u onze klant bent.
Daarom willen wij u graag wat extra aanbieden.
Met onze dak munten spaart u punten die u kunt
inzetten voor exclusieve cadeaus.
Vanaf heden spaart u automatisch voor mooie
producten bij Hodak Dakmaterialen. Bij iedere
afhaalbestelling ontvangt u bij besteding vanaf
€50,00 excl. BTW één dak munt cadeau.
Lever uw gespaarde dak punten in op één van
onze locaties in Nederland en bestel uw cadeau
op hodakdakmaterialen.nl/cadeaushop.

Spaar
voor leuke
artikelen!

Voordelen spaarprogramma:
Snel en eenvoudig;
Aantrekkelijk assortiment aan
mooie merkartikelen;
Betaal je aankopen met je ‘dak punten’.
n
n

n

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
www.hodakdakmaterialen.nl
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ZINK Maatwerk
Heeft u niet de mogelijkheid om zelf zink op maat te maken? Bij Hodak Dakmaterialen kunt u terecht voor al
uw maatwerk zink. Met zink werkt u uw dak professioneel af! Er zijn ontzettend veel toepassingsmogelijkheden.
Denk hierbij aan mastgoten, bakgoten, regenpijpen, vergaarbakken, afdekkappen, kralen, lijsten boeiborden en
deklijsten.
Omdat zink op maat maken erg nauwkeurig komt, werken wij met professionele apparatuur om u te verzekeren van de
juiste maten. Wij kunnen al het zinken maatwerk op de door u gewenste lengte zetten. (max. 4 meter). Zink is een prachtig
product om mee te werken. Omdat het materiaal zeer duurzaam is en geen onderhoud nodig heeft, gaat het een lange
periode mee. Ook is zink eenvoudig te bewerken. Hierdoor kan het materiaal in de meest uiteenlopende vormen worden
toegepast. Dit heeft als groot voordeel dat het altijd precies aansluit bij uw wensen en toepassingen.
Hier nog enkele voorbeelden van zink op een rijtje:
n
n
n
n
n

Zink op maat maken is mogelijk;
Lengtes tot 4 meter;
Kralen in maten 22, 24, 30 en 42 mm;
Snelle levering;
Nova & Noir.

Het is mogelijk om uw materialen af te halen in ons magazijn of te laten bezorgen op uw bouwlocatie. We streven ernaar
uw dakmaterialen binnen 24 uur te leveren. Heeft u spoed? Maak dan gebruik van de Hodak spoedservice.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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Wij leveren lood op maat!
Loden profielen, platen en zetwerk op maat. In onze groothandel hebben wij een grote voorraad bladlood
liggen welke wij in ons eigen machinepark voor u op maat produceren.
De vele goede eigenschappen van bladlood, onder andere zijn soepelheid, zijn aanpasbaarheid aan bestaande vormen,
zijn bewezen lange levensduur en ook het feit dat het voor 100% recyclebaar is, maken dit materiaal uitermate geschikt
voor bouwtoepassingen.
Bladlood wordt vooral gebruikt voor de realisatie van waterdichte dakafwerkingen en dak dichtingen waarbij het zich
perfect weet aan te passen aan de meest complexe dakvormen in harmonie met de andere aanwezige bouwmaterialen.
Uw op maat gemaakte producten kunnen zo geplaatst worden en op de bouwplaats zijn minder bewerkingen
noodzakelijk. Wat wilt u nog meer.
Voordelen van uw lood op maat:
n
n
n
n

Gemakkelijk te hanteren en verwerken;
Lage verwerkingskosten;
Op basis van uw tekeningen op maat leverbaar;
Geen afval & snijverlies.

Uw lood op maat kunt u desgewenst bestellen door de tekening uit te printen, de juiste maten in te vullen,
het aantal erbij te vermelden en te mailen naar onze vestigingen.

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
www.hodakdakmaterialen.nl
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icopal universal
Icopal Universal dakbedekking bevat diverse grondstoffen die zorgen voor een ijzersterk dakbedekkingssysteem.
Het DUBO-keur toont aan dat het materiaal aan de hoogste normen voor duurzaam bouwen voldoet.
Icopal Universal is namelijk volledig recyclebaar en levert aantoonbaar een bijdrage aan het verminderen van
de milieubelasting.
Icopal Universal wordt éénlaags toegepast op elk type dakconstructie. Icopal Universal dakbedekking bestaat uit een
POCB-compound (Polyolefine Copolymerisaat Bitumen). De verwerking hiervan met polyester en glasvezel maakt dit
type dakbedekking zeer sterk, beloopbaar, UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden.
Icopal Universal dakbedekking heeft een gemiddelde levensduur van 30 jaar en heeft ook andere voordelen:
n
n
n

n

n
n

Met Icopal Universal dakbedekking maakt u gegarandeerd waterdichte daken;
De dakrollen zijn duurzaam doordat het geen meetbare veroudering heeft;
Zoals de naam al aangeeft, is Icopal Universal universeel toepasbaar. De dakbedekking kan op alle ondergronden
worden aangebracht met verschillende verwerkingstechnieken;
Icopal Universal dakbedekking is eenvoudig en snel te installeren op daken. Het materiaal is gemakkelijk opvouwbaar,
heeft een vochtvertragende afwerking en u heeft geen hulpstukken nodig;
Bij het aanbrengen van de Icopal Universal is geen open vuur nodig;
Icopal Universal dakbedekking is weer- en UV-bestendig.

Universeel toepasbaar:
Icopal Universal is de meest universeel toepasbare dakbedekking. Daarnaast is het geschikt voor alle dakconstructies.
De speciale laag op de dakrollen is gebaseerd op een gepatenteerde technologie. De dakrol is aan de onderzijde voorzien
van een zeer fijn profiel, grooves, en afgedekt met een flinterdunne, snel smeltende folie. Dakbedekking met grooves
optimaliseert het hele afdichtingsproces. Een dakontwerp met Icopal Universal voldoet aan alle voorwaarden die
NEN 6050 stelt aan brandveilig werken op het dak! Dat betekent voordelen voor zowel de dakdekker als het milieu.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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BITUmen dakbedekking
Bent u op zoek naar de juiste dakbedekking voor platte daken? Bitumen dakbedekking is een veel gekozen optie.
Zonder hoge kosten zorgt u met dit type dakbedekking voor een sterke en waterdichte oplossing. Met het juiste
onderhoud gaat uw bitumen dakbedekking tot wel 30 jaar mee. Bitumen dakbedekking is leverbaar in rollen.
n

n

Icopal Universal
Icopal Universal dakbedekking bevat diverse grondstoffen die zorgen voor een ijzersterk dakbedekkingssysteem.
Het DUBOkeur toont aan dat het materiaal aan de hoogste normen voor duurzaam bouwen voldoet.
Icopal dakrollen
De speciale laag op de dakrollen is gebaseerd op een gepatenteerde technologie. De dakrol is aan de onderzijde
voorzien van een zeer fijn profiel, grooves, en afgedekt met een flinterdunne, snel smeltende folie. Dakbedekking met
grooves optimaliseert het hele afdichtingsproces. Dat betekent voordelen voor zowel de dakdekker als het milieu.

Bitumen:
Type

Afwerking

Afmetingen

EshaGum 470k14

-

1 x 6 mtr

EshaGum 470k24

Mineraal zwart

1 x 5 mtr & 1 x 7,5 mtr

EshaGum 470k24

Mineraal wit

1 x 5 mtr

EshaFlex 370k24

Mineraal zwart

1 x 5 mtr

EshaFlex 23 TK60

Mineraal zwart

1 x 5 mtr

EshaBase 460p60

-

1 x 15 mtr

EshaBase 460p14 (3 mm)

-

1 x 6 mtr

EshaBase G EPS

-

1 x 7,5 mtr

EshaBase 260p60

-

1 x 15 mtr

Vedatop

-

1 x 6,5 mtr

Heeft u vragen of wilt u advies over bitumen dakbedekking? Neem dan contact met ons op!

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
www.hodakdakmaterialen.nl
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epdm cursus BIJ HODAK DAKMATERIALEN
Hodak Dakmaterialen biedt EPDM verwerkingscursussen aan. Bij de verwerking van EPDM wordt gebruik gemaakt
van een andere techniek dan bij baanvormige dakbedekking. Een goede training is daarom ook de basis voor het
plaatsen van een solide dakafdichting. De cursus begint met een theoretische uitleg over EPDM dakbedekking,
waarna we de praktijk in gaan. Tijdens het praktijkgedeelte maken wij u vertrouwd met de verbindingstechniek
van EPDM dakbedekking. Daarnaast leren wij u hoe u onder meer detailleringen inwerkt. Onze opleidingen zijn
ook geschikt voor de ervaren EPDM dakdekkers, dankzij onze cursus blijven zij op de hoogte van de nieuwste
producten en ontwikkelingen. Zij kunnen hun ervaringen delen zodat we van elkaar iets op steken.
EPDM is de verzamelnaam voor synthetische rubbers en bestaat uit Ethyleen, Propyleen, Dieen en Monomeer. Door
deze samenstelling is EPDM zeer elastisch en gaat het al decennia lang mee. EPDM barst of scheurt niet bij langdurige
blootstelling aan zonlicht. Daarnaast is EPDM brandveilig en eenvoudig te plaatsen. Het aanbrengen van EPDM is niet
moeilijk, maar het is wel van belang dat dit op de juiste manier gedaan wordt. Om deze reden raden wij onze EPDM cursus
aan voor mensen met weinig tot geen ervaring in de verwerking van EPDM dakbedekking.
Hodak Dakmaterialen levert EPDM dakbedekking van Firestone Rubbergard. Firestone is uitermate geschikt voor platte
en licht hellende daken. Dit materiaal heeft een zeer lange levensduur, heeft weinig onderhoud nodig en is het hele jaar
te verwerken. Daarnaast is EPDM dakbedekking een milieubewuste keuze. Voor het plaatsen van EPDM heeft u geen lijm
nodig. Een ander groot voordeel van EPDM dakbedekking is dat het volledig recyclebaar is.
Naast onze EPDM cursus bieden wij ook diverse trainingen en opleidingen aan. Hodak Dakmaterialen is meer dan een
groothandel in dakmaterialen. Onze ervaren medewerkers staan klaar om uw kennis te verbreden. Tijdens onze trainingen
en opleidingen behandelen we onder andere de nieuwste trends op het gebied van daktechnieken, duurzaamheid en
innovatieve ontwikkelingen. Meer weten over onze diensten? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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Kunststof dakfolie
Door de jaren heen zijn er verschillende soorten kunststofdaken ontwikkeld. Elk type kunststofdakfolie heeft zijn
eigen onderscheidende kenmerken. Een kunststof dakfolie vraagt vrijwel geen onderhoud en is buitengewoon
UV- bestendig. Het materiaal is 100% recyclebaar en kan onder bijna alle weersomstandigheden worden
aangebracht.
De rollen kunststofdakfolie worden met hete lucht aan elkaar gelast en vervolgens gekleefd, mechanisch bevestigd of
losgelegd met ballast.
Goede kunststofdakfolie is bestand tegen extreem sterk wisselende temperaturen en kenmerkt zich door zijn
buitengewoon hoge treksterkte en inscheurweerstand. Daarnaast zijn kunststof dakbedekkingsproducten wortelvast,
rotbestendig en bestand tegen chemische stoffen.
Diverse soorten kunststof dakfolie:
n
n
n
n
n

Cosmofin PVC;
Firestone UltraPly TPO;
Everguard TPO;
Flagon TPO;
Flagon PVC.

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
www.hodakdakmaterialen.nl
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daglichtsystemen
Daglicht is essentieel voor een prettig binnenklimaat. Toch is het creëren van daglicht op sommige locaties
niet eenvoudig. Denk bijvoorbeeld aan grote werkplaatsen en andere industriële locaties, maar ook aan
kantoorpanden of woningaanbouw met beperkt lichtinval.
Wilt u uw leefomgeving verbeteren met meer daglicht? Met onze slimme daglichtsystemen brengt u natuurlijk licht
binnen in iedere gewenste ruimte nagenoeg zonder verlies van natuurlijk daglicht.
Belangrijk bij het kiezen van een daglichtsysteem is de wijze waarop, waarmee en wanneer het systeem goed
functioneert. De daglichtsystemen die wij aanbieden zijn:
n
n
n

Lichtkoepels;
Lichtstraten;
Solatube daglichtsystemen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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Daktoebehoren
Naast de diverse dakmaterialen vindt u in ons assortiment uiteenlopende daktoebehoren. Materialen van hoge
kwaliteit om uw dak te repareren, renoveren of onderhouden. Alle producten hebben we ruim op voorraad zodat
u altijd voorzien bent van de juiste middelen op de werkplaats.
Van ontluchtingen, afvoeren en dakbevestigers tot lichtkoepels en gereedschappen. Hodak Dakmaterialen voorziet
u graag van de juiste materialen om uw dak compleet te maken.

Een kleine greep uit ons assortiment:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Aluminium noodoverstorten;
ANJO ontluchtingen;
Loden afvoeren;
Solatube daglichtsystemen;
Lichtkoepels;
Bedrijfskleding (met uw logo);
Bevestigers;
Rotec gereedschappen;
Zoontjens dakbestrating.

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
www.hodakdakmaterialen.nl
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EPDM MAATWERK
Heeft u EPDM maatwerk nodig? Hodak Dakmaterialen kan alle soorten maatwerk voor u verwezenlijken.
Met EPDM dakbedekking heeft u een duurzaam dak op uw pand liggen. EPDM dakbedekking is ideaal voor platte
en lichthellende daken. De EPDM folie wordt brandvrij aangebracht en heeft een levensduur van minimaal 40 jaar.
Bovendien wordt EPDM dakbedekking zoveel mogelijk uit één stuk gemaakt waardoor de kans op lekkages nihil is.
EPDM is relatief gezien veel goedkoper dan traditionele daksystemen. Met EPDM maatwerk heeft u geen afval over.
Het materiaal is blijvend elastisch, recyclebaar en onderhoudsarm. Firestone Rubbergard is één van de marktleiders op
het gebied van EPDM dakbedekking. Hodak Dakmaterialen biedt dakbedekking aan van de hoogste kwaliteit.
Hodak Dakmaterialen is uw partner van ontwerp tot verwerken van EPDM maatwerk. U kunt bij ons terecht voor alle
vragen en praktische adviezen, vanaf de ontwerp- en bestekfase tot de verwerking op het dak.

Rubbergard EPDM dakfolie:
Dikte

Afmetingen

1.10 mm

We maken de lengte op maat.

1.10 mm

2.29 x 30.48 mtr

1.10 mm

2.74 x 30.48 mtr

1.10 mm

3.05 x 30.48 mtr

1.10 mm

3.66 x 60.96 mtr

1.10 mm

3.96 x 60.96 mtr

1.10 mm

4.57 x 30.48 mtr

1.10 mm

5.08 x 30.48 mtr

1.10 mm

6.10 x 30.48 mtr

1.10 mm

7.62 x 30.48 mtr

1.10 mm

9.14 x 30.48 mtr

1.10 mm

12.20 x 30.48 mtr

1.10 mm

15.25 x 30.48 mtr

Dikte

Afmetingen

1.50 mm

We maken de lengte op maat.

1.50 mm

3.05 x 30.48 mtr

1.50 mm

5.08 x 30.48 mtr

1.50 mm

6.10 x 30.48 mtr

1.50 mm

7.62 x 30.48 mtr

1.50 mm

9.14 x 30.48 mtr

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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EPDM gewapend:
Dikte

Afmetingen

1.10 mm

We maken de lengte op maat.

1.10 mm

3.05 x 30.48 mtr

1.50 mm

3.05 x 30.48 mtr

EPDM Strook:
Dikte

Afmetingen

1.10 mm

0.10 x 30.48 mtr

1.10 mm

0.20 x 30.48 mtr

1.10 mm

0.30 x 30.48 mtr

1.10 mm

0.40 x 30.48 mtr

1.10 mm

0.50 X 30.48 mtr

1.10 mm

0.60 x 30.48 mtr

1.10 mm

0.70 x 30.48 mtr

1.10 mm

0.80 x 30.48 mtr

1.10 mm

0.90 x 30.48 mtr

1.10 mm

1.00 x 30.48 mtr

1.10 mm

1.20 x 30.48 mtr

0.75 mm

0.30 x 30 mtr

Wist u dat wij:
n
n
n

EPDM cursussen aanbieden in onze trainingsruimte;
Begeleiden bij het opstarten van uw projecten;
Verzorgen uw bouwtechnische specificaties.

Met onze kennis en expertise ondersteunen wij u graag bij uw dagelijkse werkzaamheden.
Ook het uitvoeren van spoedbestellingen is bij ons geen enkel probleem. Heeft u vragen of wilt u advies over
EPDM maatwerk? Neem dan contact met ons op! Vanuit onze vestigingen bedienen wij heel dakdekkend Nederland.

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
www.hodakdakmaterialen.nl
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Isolatie voor allerhande daktoepassingen
De keuze voor het juiste isolatiemateriaal is erg belangrijk voor uw dak. Wij adviseren u graag over de juiste
materiaalkeuze. Met de juiste isolatie gaat er geen warmte verloren en bespaart u op uw energiekosten.
Bij de keuze voor isolatiemateriaal bent u afhankelijk van verschillende factoren, zoals de dakconstructie,
het dakbedekkingssysteem en de functie van het gebouw. Het isolatiemateriaal kan daarnaast op verschillende
manieren worden bevestigd. Zo kan isolatie aangebracht worden vanuit de binnenzijde of aan de buitenzijde.
Assortiment isolatie:
n

n

EPS isolatie
EPS is een witte, hardschuim kunststof die bestaat uit kleine bolletjes. De piepschuim platen zijn
eenvoudig te snijden of te breken. U kunt het makkelijk bevestigen door middel van lijmen.
Verkrijgbaar in de kwaliteit; 60 / 80 / 100 / 150 / 200 en HR.
Utherm PIR isolatie
Utherm PIR isolatieplaten zijn uitermate geschikt om geluid te absorberen, energiekosten te reduceren en 			
temperatuurschommelingen te voorkomen. Utherm PIR isolatieplaten bevatten een 2-zijdig cacheerlaag en
PIR-hardschuim. Dit schuim biedt een hoog isolatie rendement en het is licht van gewicht.

Isolatiesoorten:
Soort

Dikte

Afmetingen
Op voorraad

3 dagen levertijd

Utherm PIR alu cachering

20 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

30 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

40 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

50 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

60 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

70 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

80 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

90 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

100 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

110 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

120 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Utherm PIR alu cachering

142 mm

60 x 120 cm

120 x 240 cm

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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Soort

Afschot 10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

Afmetingen

Utherm PIR alu afschot

30 - 40 mm

30 - 45 mm

30 - 50 mm

30 - 55 mm

120 x 120 cm

Utherm PIR alu afschot

40 - 50 mm

45 - 60 mm

50 - 70 mm

55 - 80 mm

120 x 120 cm

Utherm PIR alu afschot

50 - 60 mm

60 - 75 mm

70 - 90 mm

80 - 105 mm

120 x 120 cm

Utherm PIR alu afschot

60 - 70 mm

75 - 90 mm

90 - 110 mm

105 - 130 mm 120 x 120 cm

Utherm PIR alu afschot

70 - 80 mm

90 - 105 mm

100 - 130 mm -

Utherm PIR alu afschot

80 - 90 mm

105 - 120 mm -

-

120 x 120 cm

Utherm PIR alu afschot

90 - 100 mm

-

-

-

120 x 120 cm

Utherm PIR alu afschot

100 - 110 mm

-

-

-

120 x 120 cm

120 x 120 cm

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
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Aluminium maatwerk
Waarom kiezen voor aluminium op maat? Aluminium is bestand tegen corrosie en makkelijk toe te passen in de
bouw. Aluminium is elegant, modern en onverwoestbaar. Hierdoor gaat het jaren mee. In onze groothandel vindt
u een ruim assortiment aan standaard aluminium platen en profielen. Wilt u iets speciaals? Dan maken wij uw
aluminium speciaal voor u op maat!
Zo kunnen wij aluminium producten leveren met de meest uiteenlopende toepassingen. Denk hierbij aan:
n
n
n
n
n
n

Aluminium noodoverstorten;
Aluminium afdekkappen;
Aluminium waterslagen;
Aluminium dakrandafwerkingen;
Aluminium hemelwaterafvoeren;
Wij kunnen poedercoaten en annodiseren.

Wij beschikken over diverse moderne machines die het voor ons mogelijk maken om aluminium te bewerken.
Zo kunnen wij u aluminium platen en profielen in de juiste RAL kleur spuiten. Zo houden wij de lijnen kort en
de levertijden snel. Wij hebben het vakmanschap in huis om zetwerk geheel op maat en naar eigen ontwerp te
produceren en te bewerken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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Plastisol op maat
Bent u op zoek naar plastisol op maat? Hodak Dakmaterialen biedt hiervoor de oplossing! Wij hebben een
machinepark in eigen beheer waardoor we al uw plastisol op maat kunnen maken in elke gewenste lengte,
vorm en kleur. Er zijn ontzettend veel toepassingsmogelijkheden met plastisol op maat. Ook hebben wij een
ruim assortiment plastisol producten standaard op voorraad denk o.a. aan daktrimmen en afdekkappen.
Al onze producten van plastisol zijn gemaakt van staal die voorzien zijn van een kunststof coating. Deze coating
is een glasvezel versterkt polyester. Plastisol heeft als voordeel dat het in vrijwel elke vorm gemaakt kan worden
en juist daarom zeer geschikt is voor het afwerken van daken.
Voordelen van plastisol:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Makkelijk in elke gewenste vorm te leveren;
De Plastisol coating verlengt de levensduur aanzienlijk;
Makkelijk te combineren met vele andere dak materialen;
Vele kleuren leverbaar;
Vuurbestendig materiaal;
Eenvoudige montage- en afwerking;
Kleurvast en UV- bestendig / weersbestendig;
Zetwerk maken tot lengtes van maximaal 3 meter. Andere lengtes op aanvraag;
Kralen kunnen we leveren in de volgende diameters: 22 mm, 24 mm, 30 mm, 42 mm.

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
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Bevestigers
In ons assortiment vindt u uiteenlopende bevestigers. Denk hierbij aan:
n
n
n
n
n

Dakschroeven;
Hout- en staalschroeven;
Drukverdeelplaten;
Hamerboren;
Asfalt- en slagschroefnagels.

Stuk voor stuk kwalitatieve producten om dakisolatie en dakbedekking mee te bevestigen. Om uw dakisolatie en dakbedekking goed op zijn plaats te houden onder alle omstandigheden zijn de juiste materialen van groot belang. Voor
iedere ondergrond (staal, hout, gasbeton of beton) gebruikt u daarvoor andere producten. Om te bepalen wat de juiste
bevestigers zijn, kan vooraf een windbelastingsberekening worden gemaakt of een trekproef worden uitgevoerd.
Op deze manier weet u hoeveel schroeven er nodig zijn, welke schroeven de juiste zijn en op welk deel van het dak deze
geplaatst moeten worden. Met het ruime aanbod aan bevestigers vindt u altijd het juiste materiaal dat u nodig heeft. De
medewerkers van Hodak Dakmaterialen adviseren u graag. Ook helpen wij u graag bij het uitvoeren van een trekproef of
het maken van andere technische berekeningen.
De volgende voordelen kunnen wij bieden dankzij het uitgebreide assortiment.
n
n
n
n
n

Wij leveren hoge kwaliteit producten voor allerlei soorten daksystemen;
Optimale verwerking, hoge corrosie bestendigheid;
Duurzame levensduur;
Innovatieve oplossingen;
Wij bieden professioneel advies van begin tot eind.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met een van onze filialen!
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Dakshingles
Bitumen dakshingles maken het mogelijk om daken met een lichte helling te bedekken. Op zowel nieuwbouwdaken als renovatiedaken kunnen de kwalitatieve dakshingles worden toegepast.
Dakshingles zijn het prijsbewuste alternatief voor dakpannen. Dakshingles zijn rechthoekig en worden als dakpannen
gelegd. Het verschil met dakpannen is dat shingles met asfaltnagels en lijm worden bevestigd. Dakshingles zijn breed
toepasbaar en hun beperkt gewicht geeft hem veel creatieve vrijheid, bovendien laten ze zich buigen, versnijden en
vastnieten en worden ze naadloos toegepast aan elke ronding , dakkapel of toren.
De dakshingles die wij aanbieden zijn type CT20 in de volgende kleuren:
n
n
n
n
n
n

Black;
Moire Black;
Evergreen Blend;
Tile red blend;
Cedar Brown;
Blue slate.

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
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Producten:

Service:

• EPDM dakbedekking (op maat gemaakt)

• Snelle leveringen

• Bitumen dakbedekking

• Ruime voorraad

• Plat dak isolatie (PIR, EPS)

• Maatwerk is altijd mogelijk

• Daktrimmen

• Verzorging dakinspecties

• Isolatie schroeven

• Hijsservice

• Dakshingles (APP & 3-tabs)

• Calculaties

• Afvoeren en noodoverstorten

• Dakadviezen

• Zink producten

• (Gratis) opleidingen

• Vloeibare dakbedekking
• Lichtkoepels
• Plastisol
• Aluminium

HODAK DAKMATERIALEN IS GROOTS IN DAKMATERIALEN!
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