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Geachte Heer Bol,
Hierbij bevestig ik de Review die ik destijds voor u gemaakt heb.
Bouwservice buro Kuip heeft in 2010 het platte dak, ca. 100 m2, van het kantoor voorzien van Roofclix dak
elementen. Dit element is door de heer F.Bol bedacht en door zijn b.v. handelend onder de naam P.O.N.
Product Ontwikkeling Nederland b.v ontwikkeld, hiervoor werd aan hem in 13 landen octrooi verleend.
Tijdens de aanleg van de elementen was al voelbaar wat het element deed met de zon op de zwarte epdm
dakbedekking en de temperatuur onder de net aangelegde elementen. Op het onbeschermde epdm kon je
nauwelijks met de knieën steunen vanwege de hoge temperatuur en net onder het element kon je met je
vinger voelen dat de temperatuur al een stuk lager was. Als bouwkundige wist ik dat de onderbouwing van
het effect van deze elementen op het platte dak klopte, maar het is altijd goed om in de praktijk te voelen dat
het ook zo is. In de zomer dus een beter binnenklimaat door minder hoge temperatuur in het kantoor. Het
leuke is dat in de winter ook een betere isolatie is gerealiseerd, dat kunnen we zien aan het blijven liggen van
de sneeuw op de elementen. Op het geïsoleerde dak met epdm, Rc=3,80, bleef de sneeuw minder lang liggen
als op het met elementen belegde deel. Dus ook in de winter een positief effect voor het binnenklimaat.
Ik kan dit product met een gerust hart aanbevelen,
Met vriendelijke groet, P.J. Kuip.

Met vriendelijke groet,

P.J. Kuip.

• Bouwbegeleiding • Berekening energie-prestatienorm • Warmteverliesberekeningen • Tekenwerk bouwkundig/milieuvergunning •
Opdrachten worden aanvaard conform DNR 2011.

