Projectcase: Renovatie appartementen
“Appartementen worden compleet gerenoveerd om woongenot te verhogen en een
hoger energielabel te behalen”
Case
De appartementencomplexen in de omgeving Epelenberg e.o. te Breda waren verouderd en daardoor slecht
geïsoleerd. In 2016 is door WonenBreburg een aanbestedingstraject uitgezet voor renovatie van 302 woningen.
Deze aanbesteding is gewonnen door van Wijnen Rosmalen BV, van wie van Haperen Dakbedekkingen als één
van de vaste partners van WonenBreburg de opdracht heeft gekregen voor het onderdeel dakrenovatie.

Aanpak
Tijdens het groot onderhoud worden de woningen vernieuwd en de buitenzijde opgefrist. Daarnaast maakt het
vernieuwen van de dakisolatie en dakbedekking en het creëren van veilige daktoegangen ook deel uit van de
renovatie.
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Doelstellingen
• Woongenot verhogen door de appartementencomplexen ter vernieuwen en te verbeteren.
• Het behalen van een hoger energielabel door te investeren in energiebesparing en verbetering van de
isolatiewaarde.
• Het creëren van veilige daktoegangen voor jaarlijkse controle/onderhoud aan het dak.

Aanpak
Voor de daken heeft WonenBreburg samen met Van Haperen Dakbedekkingen BV gekeken naar de
mogelijkheden om de isolatiewaarde van de daken te verhogen conform de eisen uit het Bouwbesluit.
Het vernieuwen van de bestaande dakluiken maakt onderdeel uit van deze renovatie en hiervoor is gekozen
voor een goed geïsoleerde oplossing van Staka Dakluiken.
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Daktoegangen voor woningbouwcorporaties
De daktoegangen van Staka worden veelvuldig toegepast in renovatieprojecten van woningbouwcorporaties.
Met Staka kiest u voor:
• Een hoge isolatiewaarde: Rc-waarde van 3,81 in deksel
• Zekerheid: De dakluiken zijn voorzien van een KOMO-attest en worden geleverd met 10 jaar garantie.
• Veiligheid: Afhankelijk van de situatie combineert u het dakluik met een ladder of trap zodat u een veilige oplossing
heeft voor iedere situatie.

Staka dakluiken zijn onder andere toegepast bij:

Meer weten over wat Staka kan betekenen? Neem dan contact op via 0162-763763 of lees onze andere
referentieprojecten via onze website staka-dakluiken.nl/referenties

