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NIEUW: Integreer de IKO oplossingen met 1 klik in uw BIM-project 
 
 
Antwerpen, 20 februari 2020 - Via de nieuwe IKO-BIM-app maakt IKO de data van haar 
waterdichtingsoplossingen direct implementeerbaar voor alle partners in een BIM-project: van 
architect, bouwheer, projectleider en aannemer, tot zelfs de gebouwenbeheerder na oplevering. 
 
IKO biedt voortaan een nieuwe online tool voor het efficiënt verkrijgen van BIM-data én BIM-content. 
De IKO-BIM App integreert alle essentiële informatie van IKO-producten én systemen in één digitale 
omgeving, toegankelijk voor alle BIM-gebruikers. 
 
“De IKO-configurator helpt bij het selecteren van het gewenste materiaal of het gewenste systeem. In een 
aparte webpagina verschijnen alle bruikbare documenten van het gekozen materiaal of systeem: 
technische fiches, certificaten, prestatieverklaringen, bestekteksten.” zegt IKO product manager 
Christophe Bisschops.  
 
Het kan niet makkelijker: alle relevante info over het IKO product of systeem in 1 klik 
 
Revit bestanden downloaden was al mogelijk op de IKO-website. Maar IKO gaat nu nog een stap 
verder met deze nieuwe toepassing. Zo krijgt een architect of aannemer via zijn pc of tablet met één 
klik toegang tot alle info over een IKO waterdichtingssysteem zodat alles via BIM perfect volgens de 
bouwvoorschriften en -eisen kan worden geïmplementeerd en gecontroleerd. 
 
“Vanaf nu kunnen BIM-gebruikers makkelijk een IKO-materiaal of IKO-systeem selecteren. Revit-
gebruikers kunnen met 1 muisklik up-to-date BIM bestanden (BIM content) én andere bruikbare 
documenten (BIM data) van dit IKO-materiaal of -systeem verkrijgen. Ze kunnen het rechtstreeks in hun 
Revit-model downloaden - via een link die steeds wordt geüpdatet. Hierdoor zijn alle productdata en 
dimensies van de gebruikte materialen direct geïntegreerd in het digitale model van het bouwproject,” legt 
Christophe Bisschops uit.  
 
Probeer het uit op deze link! 
 
Wat is BIM precies? 
 
BIM zorgt voor de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment. BIM is een digitale 
weergave van alle fysieke en functionele aspecten van een bouwproject. Denk aan dimensies en 
gebruiksfuncties van het gebouw. In een BIM-model, wat staat voor een Bouw Informatie Model, vind 
je alle data over een bepaald bouwproject. Het wordt integraal beheerd, zodat alle betrokkenen altijd 
toegang hebben tot up-to-date informatie. 
 
  

 

https://be.iko.com/iko-bim-applicatie/


 

Over IKO  
 
IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, vloeibare waterdichting en 
isolatie. Met meer dan 30 fabrieken en 4500 werknemers wereldwijd is IKO een toonaangevende 
speler van wereldformaat in dit marktsegment. De hoofdzetel voor Europa is gevestigd te Antwerpen. 
 
IKO is nog steeds een familiebedrijf, én financieel onafhankelijk, zodat korte communicatielijnen en 
snelle beslissingen zich vertalen in een zeer wendbaar en slagkrachtig bedrijf. Dit heeft er onder 
andere toe geleid dat IKO op amper 10 jaar tijd is uitgegroeid tot een top 3 bedrijf in de sector van 
hoogrendements PIR hardschuim isolatie in Europa. 
 
Bij IKO is het onze dagelijkse missie om duurzame en ecologisch verantwoorde waterdichtings – en 
isolatie totaaloplossingen te ontwikkelen voor gebouwen. IKO produceert alle componenten zelf: 
bitumineuze en kunststof dakbanen, hoogrendements PIR isolatie en vloeibare 
waterdichtingssystemen. En dit allemaal onder het IKO merk. 
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