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Unidek Aero Comfort is de basis voor elk dak. Het element is 
eenvoudig en snel te verwerken met een minimale foutenlast 
en optimaal comfort als eindresultaat. Dankzij de doorlopende 
isolatiekern van EPS Platinum worden koudebruggen voorkomen 
en door de geïntegreerde verstijvers zijn grote overspanningen 
moeiteloos te realiseren. Unidek Aero Comfort is leverbaar in de 
Uc-waarden 0,27 tot en met 0,10.

 Aero Comfort
Constructief alles-in-1 dakelement voor totaaloplossingen
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De basis voor elk dak
 Aero Comfort

Meer comfort
Geluid van buitenaf en overlangsgeluid tussen woningen 
worden gereduceerd dankzij de speciaal voor deze toepassing 
ontwikkelde gipskartonplaat. Zo zorgen de uitermate 
geluidswerende eigenschappen van het dakelement voor  
een verhoogd akoestisch comfort. Unidek Aero Comfort  
biedt bovendien een vrije keuze in binnen afwerking.  
Het dak element wordt geleverd met een fraaie en kant-en-
klare witte zicht zijde of met een robuuste gips vezelplaat 
die kan worden afgewerkt naar wens zodat de ruimte onder 
het dak eender welke bestemming kan krijgen, zoals een 
slaap- of studeerkamer. Daarnaast is EPS Platinum, waaruit 
de kern van Unidek Aero Comfort bestaat, een duurzaam 
en milieuvriendelijk isolatiemateriaal met thermische 
eigenschappen tot en met passief huis. Dankzij Unidek 
Aero Comfort is een comfortabele zolderverdieping binnen 
handbereik.

Sterker dakelement 
De combinatie van geïntegreerde verstijvers aan de randen, 
het stootongevoelige plaatmateriaal, EPS Platinum en de  
12 mm gipskartonplaat maken Unidek Aero Comfort 
zeer sterk. Mede dankzij de gepatenteerde geïntegreerde 
verstijvers is het dakelement zelfdragend tot bijna 6 meter. 
Unidek Aero Dakraamkozijn is een stelkozijn voor het plaatsen 
van dakvensters in Unidek Aero dakelementen. Door plaatsing 
van dit stelkozijn is een eenvoudige dakvenster integratie 
zonder raveling, oftewel onder constructie, mogelijk.  
Unidek Aero Comfort heeft tevens een uitstekende 
brandreactie Euroklasse C-s2-d0. Dit is een of twee 
Euroklasse(s) beter dan de eis D of E die, afhankelijk van  
het gebruik en de hoogte van het gebouw, aan bouw-
producten gesteld wordt.

Snellere plaatsing
Unidek Aero Comfort kent een zeer snelle plaatsing. Het is 
zelfs mogelijk een standaard dak dicht te leggen in 1 dag! 
Doordat de dakelementen op maat geleverd worden met de 
gewenste nokafschuining, wordt de foutenlast op de werf 
sterk gereduceerd. Tijdens de montage blijft de hydraulische 
hijsklem geklemd op het dakelement en houdt deze in 
positie. Dit resulteert in een makkelijker en arbeidsverlichtend 
montageproces. Daarnaast is de hydraulische hijsklem 
uitermate geschikt voor nauwgezette aansluitende  
montage tegen de naastliggende dak elementen aan. 
Hierdoor ontstaat een perfecte aansluiting die in een  
hand omdraai water- en luchtdicht wordt afgewerkt met 
Aerosafe-foam. Het monteren van de dakelementen is 
vervolgens uiterst eenvoudig en de speciale zelfborende 
schroeven zorgen voor een snelle verwerking. 

De nieuwe Unidek Aero Comfort scoort op alle fronten 
beter dan schrijnwerk met kepers of spanten én andere 
dakelementen: meer comfort, sterker en een snellere 
plaatsing. Samen verder bouwen was nog nooit zo 
comfortabel.
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