PUR na-isolatie
(KRUIP)KELDERS
ZOLDERVLOEREN- EN MUREN
ONDERKANT DAKEN

ELK HUIS
EEN WARME THUIS

Erkend
installateur

ATG

voordeliger voor uw premies

met PUR na-isolatie
Voorkomen is beter dan genezen. Toch kan een slecht (of
niet-) geïsoleerd huis nog prima blaken van thermische
gezondheid dankzij na-isolatie! Kille kelders en tochtende zolders vormen zo eindelijk geen aanslag meer op je
EPC-waarde.

Hiervoor gebruikt Isola Belgium gespoten polyurethaan,
ook wel PUR genoemd. Dankzij de uitstekende isolerende
eigenschappen worden kiertjes permanent geëlimineerd.
Het resultaat? Warmer wonen in de winter en koeler in de
zomer. Je huis herademt. En je energiefactuur ook!

PUR, jouw voordelen:
›
›
›
›
›
›

Laagste warmtegeleidingscoëfficiënt
100% naadloze isolatielaag
Blijvende besparingen op energiekosten
Verhoogd wooncomfort in elk seizoen
Geen koudebruggen
Waterafstotend en dampdoorlatend

zoldervloer

Thermisch isoleren
λ 0,033W/mK

λ 0,025W/mK

PUR kruipkelder

PUR vloeren, dak, zolder

4 cm R-waarde = 1,21 m K/W
5 cm R-waarde = 1,52 m2K/W
9 cm R-waarde = 2,73 m2K/W
2

1,6 m2K/W
2,0 m2K/W
3,6 m2K/W

kruipkelder

Ook verzekeren dat de euro’s
niet door spleten en kieren
naar buiten vliegen?
Surf naar www.isola.be
voor alle informatie!

www.isola.be

PUR na-isolatie
GROEN
FLEXIBEL
GECERTIFICEERD

ISOLA BELGIUM
innovatie in isolatie
Groene pionier

Ik heb geïsoleerd, wat nu?

In 1984 gebruikte Isola Belgium al PUR-hardschuim als
vloerisolatie – een primeur. Samen met het WTCB (Wetenschappelijke en Technische Centrum van het Bouwbedrijf) was
Isola Belgium zo letterlijk de grondlegger van het gespoten
PUR van nu!

Isola Belgium begeleidt je ook NA de
uitvoering van de isolatiewerken van a
tot z: de klant wordt geholpen bij het
invullen van premiedocumenten voor
de netwerkbeheerder en fiscale attesten
voor de aanvraag van subsidies.

Flexibel & betrouwbaar
Met een uitgebreid wagenpark en een team van plaatsers bieden we een snelle en flexibele service. Isola Belgium beschikt
over het ATG-certificaat, het vereiste kwaliteitskader waaraan
de premieregeling gekoppeld is.

ISOLATIEPARTNER GEZOCHT?
Isola Belgium gevonden!
Dankzij een jarenlange expertise garandeert Isola Belgium niet alleen kwalitatief materiaalgebruik, maar ook een degelijke
plaatsing én correcte service voor en na verkoop. Onze plaatsers worden regelmatig bijgeschoold om helemaal up-to-date te
blijven met de nieuwste technieken en regelgevingen.

Wij leveren en plaatsen in heel België!
Interesse in een offerte? Surf naar
www.isola.be/offerte, stuur een e-mail
naar info@isola.be of bel ons op het
nummer 012 28 03 28.
Het productengamma van Isola Belgium geeft blijk van een groot respect voor onze natuur. Dit respect manifesteert zich vooral op twee vlakken.
Enerzijds recupereert Isola Belgium diverse isolatiematerialen en gebruikt zij deze als grondstof voor haar eigen gepatenteerde producten. Anderzijds
dragen haar activiteiten en producten bij tot het behoud van het milieu en de vermindering van de CO2-uitstoot. De gloednieuwe (passief)kantoren
van Isola Belgium te Tongeren zijn dan ook opgetrokken met beide aspecten als rode draad.

