
 

KRUIPRUIMTE- EN  
KELDER ISOLATIE 
MET ZEKERHEID!

VAN KRUIPRUIMTE 
TOT KELDER

HET ISOLEREN VAN KRUIPRUIMTEN EN KELDERS

Isoprofs is een multidisciplinair isolatie- en vochtbestrijdingsbedrijf met ruime ervaring in zowel de particuliere als zakelijke 

markt. Al onze processen worden continu gemonitord en zijn door onafhankelijke toonaangevende instanties gecertificeerd 

waarmee we ruimschoots voldoen aan de strengste eisen en richtlijnen die in Europa gelden. Vanuit ons vakmanschap 

beschikken wij over innovatieve kennis en knowhow waarmee we waarde kunnen toevoegen aan vastgoed.

Wij zijn gespecialiseerd in het na-isoleren van woningen én het bestrijden van vocht in woningen. Vanuit ons vakmanschap 

staan wij honderd procent voor kwaliteit. Reden dat wij 10 jaar garantie geven op bijna alle door ons uitgevoerde werk-

zaamheden en geleverde materialen. Neem gerust contact met ons op voor de volledige garantiebepalingen.
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THERMOMAXX®

HR+CELLULOSE
THERMOMAXX®

KLIMADEKEN
THERMOMAXX®

HR++ISOPAREL HR++GLASWOL
SUPAFIL®

ISOLATIESYSTEEM
i-BOARD

HR++ISOLATIESCHUIM
PUR’FECT 

HR+STEENWOL
ROCKWOOL®

HR++ISOLATIEPLATEN
SLIMFIX®

Isoprofs is een, door het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en 

BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB), gecertificeerde onderneming. We voldoen daarmee 

aan de strengste richtlijnen. Kijk op www.ikobkb.nl en www.komo.nl voor meer informatie.

Als gewaardeerd lid van de Confederatie van de Bouw werkt Isoprofs conform de strengste 

richtlijnen en STS-normen. Alle werkzaamheden die door ons als aannemer worden uitgevoerd zijn  

daarmee gecertificeerd. Op www.confederatiebouw.be vindt u meer informatie over het CvdB.

Qualibouw is een kwaliteitslabel dat uitsluitend wordt toegewezen aan ondernemingen in de 

bouwsector, die opdrachtgevers spijkerharde garanties durven te geven op de kwaliteit van 

door hen toegepaste materialen en uitgevoerde werkzaamheden. Zie ook www.qualibouw.be

Isoprofs is lid van het Venin; de Vereniging van Erkende Na-Isolatie bedrijven waar  

vakmanschap en de kwaliteit van toegepaste (isolatie)materialen hoog in het vaandel staan.  

Op www.venin.nl vindt u meer informatie over deze vereniging en haar leden.

Isoprofs werkt uitsluitend met gecertificeerde producten en materialen. Voor producten die door 

ons worden toegepast waarvoor (nog) geen productnormen bestaan, beschikken wij over ATG 

certificaten. Een onafhankelijke beoordeling en goedkeuringsleidraad voor bouwproducten. 



GEGARANDEERD GOED 
GEÏSOLEERD MET  
10 JAAR GARANTIE

OVER ISOPROFS

Isoprofs is een multidisciplinair isolatie- en vochtbestrijdingsbedrijf met ruime ervaring in 

zowel de particuliere als zakelijke markt. Naast kruipruimte en kelderisolatie, kunt u bij 

ons terecht voor het isoleren van spouwmuren, daken, vloeren, wanden en tussenwanden. 

Naast energiebesparende maatregelen, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is 

om waar mogelijk ook geluidsreducerende maatregelen te nemen. Wilt u meer weten 

over Isoprofs? Bel ons dan vandaag nog voor een afspraak, of kijk op www.isoprofs.com

GERARD KLOMP
SPECIALIST KRUIPRUIMTE-  
EN KELDERISOLATIE
MEDEWERKER ISOPROFS

Vanuit onze jarenlange ervaring weten wij dat 

een aangenaam en comfortabel binnenklimaat 

voor een groot deel bepaald wordt door  

een goed geïsoleerde (onder)vloer. 

Een dichte vloer die voorkomt dat kou en 

vocht vanuit de bodem ‘omhoog’ trekken. 

Knowhow die door ons in eerste instantie 

is opgebouwd in de verwarmings-

industrie. Waar wij destijds met  

lage temperatuur radiatoren de  

eerste stappen zetten naar een  

energieneutraler binnenklimaat,  

ontstond het besef dat dit alleen  

mogelijk is als gebouwen en  

woningen goed geïsoleerd zijn.    

   

MEER COMFORT  
MET MINDER ENERGIE

Onafhankelijk onderzoek leerde ons, dat de beoogde 

isolatienorm bij zowel renovatie-, als  nieuwbouwprojecten, 

vaak niet behaald wordt. Iets wat zich in de praktijk vertaalt 

in een hogere energieconsumptie dan verwacht en daarmee 

een hogere energierekening dan gecalculeerd. Reden voor 

ons om in 2009 de wereld om te draaien en een zelfstandig 

professioneel isolatiebedrijf op te richten. Een onafhankelijke 

gecertificeerde onderneming met een duidelijke en helder 

omschreven missie: Meer comfort met minder energie. 

 

TOTAALOPLOSSING

En dat in de breedste zin van het woord. Vanaf het allereerste 

uur bieden wij onze opdrachtgevers een gedegen en 

doordachte totaaloplossing. Ongeacht of het daarbij om 

particulieren, woningcorporaties, bouwbedrijven of project- 

ontwikkelaars gaat. En ongeacht of het om een woning,  

een woonwijk, een kantoorpand of een bedrijvencomplex 

gaat. Iedereen ontzorgen wij vanuit onze professionele 

isolatie expertise van A t/m Z. Een verfrissend andere kijk  

op zaken die door u beloont is, want ondertussen hebben  

wij vestigingen in Nederland, België en Duitsland en is de 

omzet van de groep gestegen naar een kleine tien miljoen 

euro per jaar.  

We geloven in onze eigen kracht en hebben naast onze 

professionele isolatieteams ook metselaars, voegers, 

stukadoors en timmermannen in dienst waarmee we elke 

bouwkundige oplossing kunnen invullen. Ongeacht de 

situatie, de vraag en de oplossing. We zijn van niemand 

afhankelijk en hebben alle noodzakelijk bouwkennis in huis. 

MEERDERE OPLOSSINGEN

Uiteraard ligt ook onze focus primair op het realiseren van 

energiebesparingen, maar onze isolatie oplossingen gaan 

verder. Waarbij het wooncomfort en/of werkklimaat centraal 

staan. Wat betekent dat we voor het isoleren van (onder)

vloeren, kruipruimtes en/of kelders meerdere oplossingen 

voor handen hebben. Afhankelijk van de situatie en het 

project hebben we de keuze uit:

 Thermomaxx® HR++ Klimadeken

 Pur’fect HR++ Isolatieschuim

 Thermomaxx® HR++ Isoparels

MINDER ENERGIE

Omdat kruipruimtes en kelders veelal onder het maaiveld 

liggen, zijn deze ruimtes erg gevoelig voor vocht. Door 

deze ruimtes ‘af te sluiten’ en gedegen te isoleren, heeft 

vocht geen kans meer. Het in deze ruimte aanwezige vocht 

condenseert dan namelijk niet meer tegen de onderzijde 

van de vloer, maar tegen het isolatiemateriaal. Onafhankelijk 

onderzoek onderschrijft dat het isoleren van (onder)vloeren, 

kruipruimtes en/of kelders een energie besparing oplevert die 

kan oplopen tot 15%. Alle reden voor een goed gesprek lijkt ons.  
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DE VOORDELEN VAN HET ISOLEREN VAN UW  

KRUIPRUIMTE OP EEN RIJ: 

•		Kruipruimte	isolatie	zorgt	voor	een	aangenaam	en		 

behaaglijk woon-, leef en/of werkklimaat.

•		Kruipruimte	isolatie	voorkomt	dat	vocht	en	schimmels	naar	

bovenliggende ruimtes kunnen doordringen en verbetert de 

leefbaarheid aanmerkelijk (zeer gunstig voor mensen met 

een allergie, luchtwegaandoening en/of reuma).

•		Kruipruimte	isolatie	voorkomt	bouwkundige	aantasting	van	

balken, vloeren en leidingen.

•		Kruipruimte	isolatie	weert	ongedierte	als	pissebedden,	

muggen, slakken en zilvervisjes.

•			Investering	in	het	isoleren	van	een	kruipruimte	is	eenmalig,	

de besparingen op energie blijvend.

•		Het	isoleren	is	van	een	kruipruimte	met	onze	Thermomaxx	

HR++ Klimadeken is in één dag gerealiseerd en geeft geen 

tot weinig overlast (geen hak- of breekwerk nodig).

•	De	kruipruimte	blijft	ook	na	het	isoleren	toegankelijk.	

•		Vochtproblemen	behoren	definitief	tot	het	verleden.

OPLOSSEND VERMOGEN 

Het grootste voordeel van de door ons ontwikkelde en 

gepatenteerde Thermomaxx HR++ Klimadeken is dat het 

niet alleen thermisch isoleert, maar ook direct eventuele 

vochtproblemen oplost. In eigen huis worden door ons 

de Klimadekens vooraf op maat gefabriceerd. De dekens 

beschikken over dubbelwandige polyethyleen elementen 

die we vullen met onze unieke grijze Thermomaxx HR++ 

Isoparel. Omdat deze elementen door ons op de bodem 

van de kruipruimte als lamellen aan- én over elkaar heen 

worden gelegd, wordt de relatieve (lucht)vochtigheid tot 

een absoluut minimum teruggebracht. Het folie dat wij voor 

onze Klimadekens gebruiken is vanzelfsprekend uitgebreid 

getest en blijkt extreem goed bestand tegen vocht, maar ook 

tegen micro-organismen zoals schimmels en bodemzuren. 

De Thermomaxx HR++ Klimadeken past zich bovendien 

moeiteloos aan iedere ondergrond aan. We hebben daarom 

geen last van eventuele oneffenheden die zich mogelijkerwijs 

op de bodem van een kruipruimte bevinden.     

EXTRA IMPULS

Om een kruipruimte gedegen te kunnen isoleren met Klima-

dekens, is een minimale hoogte van 45 centimeter een voor- 

waarde. Onze Klimadekens worden door ons echter niet alleen 

op de bodem van de kruipruimte gelegd, maar ook gedeel-

telijk tegen de wanden van deze ruimte ‘omhoog’ gezet. We 

sluiten de bodem daarmee in zijn geheel af, wat betekent 

dat het damptransport naar bovenliggende woonruimtes en/

of werkplekken tot een minimum wordt beperkt. Een daling 

die er in de praktijk voor zorgt dat het wooncomfort en/of 

werkklimaat, merkbaar en tot een heerlijk aangenaam niveau 

wordt verhoogd. 

SNEL, EFFECTIEF EN GOEDKOOP

Het isolereren van een kruipruimte met onze Thermomaxx 

HR++ Klimadeken neemt normaliter niet meer dan één 

dag in beslag. Er is in principe geen snellere, effectievere 

of goedkopere manier denkbaar. Onze Klimadekens zijn 

dan ook niet voor niets zeer geliefd bij veel van onze 

opdrachtgevers.  

HEEFT U EEN VRAAG OVER KRUIPRUIMTE OF KELDERISOLATIE?
 
ALS U VRAGEN HEEFT OVER HET ISOLEREN VAN DE KRUIPRUIMTE- OF KELDER, 
STEL DEZE DAN AAN GERARD KLOMP, ONZE SPECIALIST  
KRUIPRUIMTE- EN KELDERISOLATIE. MAIL: GERARD@ISOPROFS.COM

BINNEN 1-2 WERKDAGEN HEEFT U EEN ANTWOORD OP UW VRAAG.

•	Dubbelwandige	polyethuleen	elementen	die	onderhoudsvrij	zijn,				

				niet	gevoelig	voor	veroudering	en	niet	inzakken	

•	Gevuld	met	Thermomaxx	HR++	Isoparels	van	geëxpandeerd	

				polystyreen	met	een	doorsnede	van	3,5	mm

•	Vochtbestendig	vanwege	toegevoegde	mllieuvreindelijke	harsen

•	Hoge	milieuscore,	bij	sloop	komen	er	geen	vezels	in	het	milieu

•	 Isolatie	/	Rc	waarde	van	2,1	m²	K/W	bij	een	dikte	van	10	cm

TECHNISCHE VOORDELEN

vloer

balklaag

Klimadeken
zand

5 dubbelwandige isolatiekamers die 
onderling in verbinding met elkaar 
staan

Iedere kamer heeft een diameter van 
10 cm en is volledig gevuld met 
Thermomaxx HR++ Isoparels

Het folie dat wij voor onze Thermomaxx Klimadekens gebruiken is vanzelfsprekend 
bestand tegen vocht, maar ook tegen mirco-organismen (schimmels) en bodemzuren.

Een vochtige kruipruimte leidt vaak tot een onverklaarbaar kil en  

onbehaaglijk binnenklimaat. Iets wat niet alleen tot een onnodig  

hoge energierekening kan leiden, maar ook tot allerlei praktische  

problemen zoals hout- en betonrot en schimmels. Maar  

hardnekkig vocht kan in sommige gevallen zelfs  

ook gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. 

THERMOMAXX HR++ 
KLIMADEKEN
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WARMTEWEERSTAND THERMOMAXX KLIMADEKEN

isolatiedikte Rc-waarde

standaard 10 cm 2,1 m2 K/W



PUR’FECT HR++  
ISOLATIESCHUIM
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Om een kruipruimte of kelder echt effectief te kunnen isoleren, adviseren wij vaak om de 

(onder)vloer te voorzien van één of meerdere lagen Pur’fect HR++ geslotencellig isolatieschuim.  

Iets wat uiteraard afhankelijk is van de situatie, maar direct effect sorteert. Dit door ons 

vernieuwde en sterk verbeterde polyurethaan heeft door zijn gesloten celstructuur naast een 

sterk isolerende werking namelijk ook uitmuntende vochtwerende en vochtkerende eigen-

schappen. Wat voorkomt dat vocht en kou via de onderliggende (kruip)ruimte of kelder een 

woning of een gebouw. binnendringen. Het materiaal is bovendien geheel CFK-vrij en daarmee 

ook nog eens uiterst milieuvriendelijk. Wat het materiaal ook geschikt maakt voor toepassing  

in de landbouw en veeteelt sector (o.a. kassen en stallen). 

Zonder een gedegen isolatie van de (onder)vloer of de (kruip)

ruimte daaronder, dringen vocht en kou eenvoudig binnen en 

gaat er vaak veel warmte en energie verloren. Het isoleren 

van een (onder)vloer met ons unieke Pur’fect Isolatieschuim 

is echter alleen mogelijk als een woning of een gebouw een 

kruipruimte of kelder heeft. 

Bij het isoleren van vloeren voorzien wij de onderzijde van de 

vloer van één of meerdere lagen Pur’fect Isolatiechuim. Iets 

wat natuurlijk afhankelijk is van de situatie en keuzes die we 

samen met u maken. De voorwaarden voor het isoleren van 

een woning verschillen nu eenmaal met die van een hal of een 

stal. Het hoogwaardige en duurzame Isolatieschuim wordt 

door ons in lagen van 2 cm aangebracht tot een maximale 

dikte van zes lagen, oftewel 12 cm. De randfundering wordt 

door ons standaard tot een hoogte van 30 cm meegespoten. 

Om de kruipruimte optimaal te blijven ventileren worden door 

ons ventilatieroosters en/of kokers geplaatst.  

GRONDIGE INSPECTIE

Voordat het echter zo ver is, inspecteren wij uiteraard zowel 

de onderliggende ruimte, als de bovenliggende vloeren 

grondig. We laten niets aan het toeval over en kijken onder 

andere naar de bereikbaarheid, maar ook de hoogte en de 

staat waarin de kruipruimte of kelder verkeert. Naast een 

berekening van het aantal vierkante meters van het te isoleren 

vloeroppervlakte, bekijken we uiteraard ook met wat voor 

vloer we te maken hebben (hout, beton of een combinatie) 

en onderzoeken we de aanwezigheid van eventuele 

vochtplekken en/of schimmelvorming. 

Voor het isoleren van de kruipruimte of kelder met ons 

Pur’fect HR++ Isolatieschuim is geen hak- of breekwerk 

nodig. Het enige wat voor ons belangrijk is, is dat wij toegang 

hebben tot de onderliggende (kruip)ruimte onder de vloer. 

Mocht er nog geen luik bestaan om deze ruimte te bereiken, 

dan kunnen wij dit over het algemeen vrij eenvoudig alsnog 

realiseren. Wat voor ons wel belangriijk is, voordat wij 

beginnen met onze werkzaamheden, is dat de kruipruimte  

vrij is van puin en - als het om een kelder gaat - deze door  

u geheel is leeggeruimd. 

MAATWERK

Pur’fect leent zich met name voor maatwerk. Het hoog-

waardige isolatiemateriaal laat zich in iedere ruimte namelijk 

naadloos verwerken tot een dichte massa die vocht en 

kou geen kans meer geeft. Het resultaat is vanaf dag één 

merkbaar omdat de temperatuur van de vloer stijgt en deze 

stukken prettiger en aangenamer aanvoelt. Wat niet alleen 

bijdraagt aan een beter en gezonder binnenklimaat, maar ook 

aan een besparing op energie. Een besparing die in sommige 

gevallen in de praktijk kan oplopen tot 15%. 

INDUSTRIELE VLOEREN

Omdat Pur’fect Isolatieschuim bestand is tegen zuren, oliën, 

vetten en zelfs brandstoffen, is dit materiaal ook uitermate 

geschikt energiebesparende ondervloer voor (zware) 

industriële of chemische toepassingen te creëren.

•			Lambda	waarde	0,026	W/mK

•		Lineair	uitzettingscoëfficient:	5-10	x	105	°K

•		Temperatuur	bestendigheid:	-150	=	90	°C	

•		Warmtebegeleidingscoëfficient:	W/mK	0,025-0,015	

•	Goede	brandveiligheid	(Euro	Brandklasse	B2	en	B#)

•		Druksterkte:	ca.	400	kPa

•		E-modulus:	ca.	9MPa

•		Gesloten	cellen:	%	>	90

•		Waterafstotend

•		Voorkomt	schimmelvorming	

•		Sterke	hechting	aan	diverse	materialen

•		Milieuvriendelijk	en	volledig	CFK	vrij

TECHNISCHE VOORDELEN

WARMTEWEERSTANDSWAARDE PUR’FECT  

HR++ ISOLATIESCHUIM (GESLOTENCELLIG)

Lambda waarde λd = 0,026 W/mK

isolatiedikte Rd-waarde Rc-waarde

60 mm 2,3 m2 K/W o.i.v. constructie

70 mm 2,7 m2 K/W o.i.v. constructie

80 mm 3,1 m2 K/W o.i.v. constructie

90 mm 3,5 m2 K/W o.i.v. constructie

100 mm 3,9 m2 K/W o.i.v. constructie

110 mm 4,2 m2 K/W o.i.v. constructie

120 mm 4,6 m2 K/W o.i.v. constructie



Het ‘geheim’ van onze Thermomaxx HR++ Isoparel is dat 

deze voor 98% uit lucht bestaat. In geïsoleerde vorm is  

lucht de beste isolator die er bestaat. Iets wat onze grijze 

lichtgewicht isoparel mede door zijn uiterst geringe diameter 

van 3,5 mm de ideale kandidaat maakt om een kruipruimte 

die slecht bereikbaar is, gedegen te kunnen isoleren.  

ISOLEREND EN VOCHTREGULEREND 

Onze Thermomaxx HR++ Isoparels nemen vanwege hun  

gesloten celstructuur van EPS (geëxpandeerd polystyreen) 

geen water of waterdamp op. Wat onder andere betekent dat 

ze niet door vocht of schimmels aangetast kunnen worden.  

En dat maakt deze unieke parel tot een duurzame oplossing 

met niet alleen een oneindig energiebesparend effect, maar ook 

een vochtregulerende functie. De onderlinge ruimte tussen 

de parels, zorgt er namelijk voor dat vocht - en eventueel 

aanwezige (en overmatige) waterdamp - op natuurlijke wijze 

zijn weg naar de bodem vindt. Waarmee de (onder)vloer als 

het ware ademt. 

Het grote drijvende vermogen van deze lichtgewicht isolator 

zorgt er bovendien voor dat als er water in de kruipruimte 

komt te staan - iets wat natuurlijk afhankelijk is van de  

geografische ligging van een pand of object - de gehele  

laag parels met het (opkomende) water meestijgt.  

 

DOORDACHT

Afhankelijk van de situatie en het project blazen wij onze 

HR++ Isoparels in de kruipruimte. Iets wat we of van binnenuit 

via een toegangsluik zouden kunnen doen of - van buitenuit 

middels bestaande of nog te realiseren isolatieroosters in  

de spouw zouden kunnen realiseren. Hoe we de parels ook 

binnenbrengen, de geringe diameter van 3,5 millimeter van 

onze parels garandeert in ieder geval dat ieder hoekje en of 

gaatje gevuld en afgedicht wordt. Afhankelijk van de hoogte 

van de kruipruimte, is het mogelijk om Rc-waarde te bereiken  

van 5,0 m2 K/W. Een waarde waarvan wij uit ervaring weten  

dat deze een energiebesparing oplevert van tenminste 20%. 

WARMTEWEERSTANDSWAARDE THERMOMAXX  

HR++ ISOPARELS (LOS/NIET VERLIJMD)

Lambda waarde λd = 0,034 W/mK

laagdikte Rc-waarde*

15 cm 2,5 m2 K/W

19 cm 3,0 m2 K/W

23,5 cm 3,5 m2 K/W

28,5 cm 4,0 m2 K/W

33 cm 4,5 m2 K/W

37,5 cm 5,0 m2 K/W

•	Gesloten	celstructuur	van	EPS	geëxpandeerd	polystyreen		

•	Onderhoudsvrij,	duurzaam	en	niet	gevoelig	voor	veroudering

•	Vochtbestendig	en	bestand	tegen	schimmels

•	Hoge	milieuscore,	bij	sloop	komen	er	geen	vezels	in	het	milieu

•	De	gemiddelde	grootte	van	1	bolletje	is	ca.	3,5	mm	

•	Goede	brandveiligheid	(Euro	Brandklasse	1	volgens	NEN	6065)

TECHNISCHE VOORDELEN

EEN PAREL DIE AANVOELT 
ALS EEN WARME DEKEN  

THERMOMAXX HR++ 
ISOPARELS
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Als een warme deken isoleren  

wij een kruipruimte in no-time 

met onze Thermomaxx HR++ 

Isoparels. Afhankelijk van de  

situatie en het project, creëren 

wij een isolatielaag die 15, 25 of 

35 centimeter dik is. Een laag  

die een direct effect op de  

energierekening, maar ook de 

vochthuishouding in de boven-

liggende ruimtes ten goede komt.  

losse Isoparels

zand

vloer

balklaag

*   De bovenstaande Rc-waarde behoren bij een geventileerde 
kruipruimte. De Rc-waarde van een niet geventileerde  
kruipruimte is in de praktijk hoger.



We laten niets aan het toeval  

over en komen al onze beloftes  

en afspraken na. Met de kennis  

en knowhow die door ons in de  

afgelopen jaren is opgebouwd  

zijn dat geen loze woorden,  

maar feiten. Meer weten? Neem  

de proef op de som en bel ons  

voor een nadere kennismaking.  

We zullen u niet teleurstellen! 

VOOR AL UW VRAGEN  
BELT U GERUST

Nederland (Meijel) 

+31 (0)77 46 62 830  

België (Hasselt)

+32 (0)11 32 52 22  

België (Lokeren) 

+32 (0)9 356 94 96

HENRIE DIELISSEN 
SPECIALIST 
GELUIDSISOLATIE 

Buiten- en leefgeluiden zoals langsrazend 

verkeer, harde muziek, luidruchtige buren,  

televisie en spelende kinderen kunnen de 

rust soms ruw verstoren. Met Thermomaxx® 

Cellulose hebben wij een prachtige oplos-

sing in huis waarmee we rust creëren.

MICHAL HERNIK
SPECIALIST VOCHTBESTRIJDING 
MEDEWERKER ISOPROFS

De vochtigheid van gevels, kruipruimtes 

en daken kan ongemerkt een grote invloed 

hebben op het binnenklimaat en daarmee 

ons comfort. Als geen ander weten wij hoe 

belangrijk het is om er voor te zorgen dat 

vocht geen kans krijgt.  

CHRIS VAN WIJNGAARDEN
SPECIALIST 
DAKISOLATIE 

Maar liefst 26% van de warmte in een 

woning ontsnapt via het dak naar buiten. 

Een getal dat gelijk is aan het warmte-

verlies van de buitengevel en daarmee een 

hoofdrol opeist als het over het gedegen 

isoleren van woningen gaat. 

TON VAN DE VONDERVOORT
SPECIALIST 
BUITENGEVELISOLATIE 

Een total make-over. Zo laat ons buiten-

gevel isolatieprogramma zich het beste 

omschrijven. Met ons i-Board systeem 

veranderen wij oud in nieuw; een nieuw 

huis met een bijbehorend nieuw, sterk 

verbeterd en aangenaam binnenklimaat.

KENNETH MACPHAIL
SPECIALIST 
SPOUWMUURISOLATIE

De gemiddelde besparing die het isoleren 

van spouwmuren oplevert, is 30%. Naast 

een besparing op energiekosten, verbetert 

echter ook het wooncomfort en/of werk-

klimaat aanzienlijk. Een win-win situatie 

met meer comfort en minder energie.

ÉÉN BEDRIJF, MULTIDISCIPL  INAIRE OPLOSSINGEN

Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd en zijn zich bewust van het feit hoe 
belangrijk Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor ons als onderneming zijn.


