VOCHTBESTRIJDING
MET ZEKERHEID!
Isoprofs is een, door het Instituut voor Keuring en Onderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in het na-isoleren van woningen én

van Bouwmaterialen (IKOB) en BV Kwaliteitsverklaringen

het bestrijden van vocht in woningen. Wij staan vanuit ons

Bouw (BKB), gecertificeerde onderneming en voldoet

vakmanschap honderd procent voor kwaliteit. In dat kader

daarmee aan strenge richtlijnen. Daarnaast werken we

geven wij u 10 jaar garantie op alle door ons uitgevoerde

volgens een KOMO procescertificaat, hét nationale keurmerk

werkzaamheden en geleverde materialen. Neem gerust

voor de bouwsector, een door VROM geaccepteerd bewijs

contact met ons op voor de volledige garantiebepalingen.
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dat aan het bouwbesluit wordt voldaan.

Kijk op www.ikobbkb.nl en www.komo.nl voor
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VOCHT
BESTRIJDING

VOCHTBESTRIJDERS PUR SANG
Ons grillige en onvoorspelbare klimaat zorgt
ervoor dat we in Nederland altijd een paraplu bij
de hand hebben om ons niet te laten verrassen
door het weer. Iets wat voor onze woningen
natuurlijk net ietsje anders ligt. Dag in dag uit

Vanuit onze jarenlange ervaring in het adequaat isoleren van

MAAR WAAR HEBBEN WE HET DAN OVER?

woningen, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om

Hoewel er veel meer vochtproblemen te benoemen zijn,

er voor te zorgen dat vocht in huis geen kans krijgt. Of het

focussen wij ons binnen Isoprofs op de belangrijkste

nu gaat om doorslaand vocht, optrekkend vocht, vochtige

oorzaken. Oorzaken die zich het beste laten omschrijven als

kelders, kruipruimtes, vloeren en of buitenmuren; wij hebben

optrekkend vocht (bodem en fundering) en doorslaand vocht

altijd een passende oplossing.

(gevels en daken). Onze primaire aandachtsgebieden bij het
verbeteren van het binnenklimaat en uw wooncomfort in huis

worden deze blootgesteld aan veranderende

VOCHTHUISHOUDING

zijn vochtige of natte binnen- en buitenmuren. En daarnaast

weersomstandigheden met zon, regen, hagel

Vaak worden vochtproblemen veroorzaakt door het

– mits aanwezig – de waterhuishouding en het vochtregime

en sneeuw die hun invloed niet alleen hebben

onvoldoende ventileren van een woning. Het realiseren

in kruipruimtes of kelders. Ons streven daarbij is om in uw

van een gedegen doorstroming van frisse lucht is voor

woning opnieuw een aangenaam binnenklimaat te creëren,

het binnenklimaat van uw woning én niet te vergeten

waarbij de gemiddelde luchtvochtigheid op zo’n 50 tot 55%

uw persoonlijke welzijn, onontbeerlijk. Daarbij is het ook

uitkomt. Een basiswaarde die u zich weer lekker thuis in uw

belangrijk dat u zelf iedere dag tenminste een paar minuten

huis laat voelen en ook nog eens van de extra voordelen laat

ramen en deuren tegen elkaar open zet. Zowel ventileren

genieten zoals een (aanzienlijk) lagere energierekening. Zeker

als luchten is belangrijk om een optimale vochtbalans in huis

als u er voor kiest om ook uw woning gedegen door ons te

te realiseren. Want wist u bijvoorbeeld dat een gemiddeld

laten isoleren. Aarzel dan ook niet langer en bel ons vandaag

gezin zo’n 10 liter vocht per dag produceert? Tien literflessen

nog voor een vrijblijvend en kosteloos advies.

op de temperatuur en vochtigheidsgraad
van de lucht, maar ook van de bodem.
Wateroverlast is misschien een te
groot woord, maar de vochtigheid
van gevels, kruipruimtes en daken
kan ongemerkt een grote invloed
hebben op het binnenklimaat en
daarmee ons wooncomfort.

water per dag! Naast mogelijk aanwezige bouwkundige
vochtproblemen in uw woning, gaat dit op termijn natuurlijk
zijn tol eisen. Hoog tijd voor verandering dus.

VOCHT IS EIGENLIJK RELATIEF MAKKELIJK
TE ONTDEKKEN EN TE HERKENNEN:
• Er hangt een muffe en bedompte niet thuis te brengen geur in huis.
• Uw was droogt minder snel in huis dan voorheen.
• Behang en/of stucwerk ‘bobbelt’ of laat (deels) los.
• Er ontstaan duidelijk zichtbare vocht- en schimmelplekken op
sommige plaatsen.

• Later – als u uw energierekening onder ogen krijgt – ontdekt u dat
u meer energie verbruikt heeft (vochtige muren leiden tot een hoog
warmteverlies).
• In huis ziet u en heeft u meer last van Lepisma Saccharina oftewel
zilvervisjes en soms zelfs ook pissebedden.

• Soms hechten ook algen zich op binnenmuren of kelderplafonds.

• Stenen in de buitengevel ‘poederen’ en/of ‘schilferen’.

• U ziet een duidelijke toename van condensvorming op met name

• In de kruipruimte van houtstructuur vloeren, beginnen houten

de ramen.

balkkoppen zichtbaar te rotten.

OPTREKKEND
VOCHT
HEEFT U EEN VRAAG OVER VOCHT?

OPLOSSEND VERMOGEN
Als pur sang professionals weten wij als geen ander hoe
belangrijk het is om de schadelijke werking van vocht
effectief en gedegen te bestrijden. Bij optrekkend vocht
pakken wij uw probleem dan ook grondig aan en zullen
we niets aan het toeval overlaten. Wat betekent dat we
beginnen met het injecteren van de fundering, alvorens
we de buitenmuren voorzien van een waterdichte laag.
Binnen brengen we waar nodig een horizontale afdichting
aan, die voorkomt dat vocht in de toekomst kan doortrekken

STEL DEZE DAN AAN MICHAL HERNIK,
ONZE VOCHTBESTRIJDER BIJ UITSTEK.
MAIL: MICHAL@ISOPROFS.NL

in (tussen)vloeren. Middels een waterdampdoorlatende,

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

mogelijkerwijs in de wand aanwezig zijn, onschadelijk

sulfaatbestendig Saneerputz Systeem (afdichtende stuclaag)
zorgen wij er bovendien voor dat zouten en zuren die
worden gemaakt.

KIESOL C

Als we het over optrekkend vocht hebben, dan hebben we het over vocht dat via de fundering

• Oplosmiddelvrije, milieuvriendelijke injectiecrème.

en/of kruipruimtes de woning binnen komt. Vocht trekt via de fundering van de woning en

• Horizontale afdichting creëren tegen optrekkend vocht in muren.

de spouw in de wanden en vindt zo zijn weg omhoog. Eventuele vochtplekken zijn niet altijd

• Snelle werkvolgorde en bewerking door verkiezeling met

zichtbaar, maar ontstaan vooral direct boven plinten in een woning.

afdichtings-mortels (systeemafdichting in 1 dag).
• Dampopen sperzone (dieptebescherming) tegen vocht vanaf
de achterzijde.

MICHAL HERNIK
SPECIALIST
VOCHTBESTRIJDING

Heeft het huis een houtenvloer of een houtenconstructie onder de vloer, dan kunt

OORZAAK EN GEVOLG

u zich voorstellen dat deze door al dit vocht zal worden aangetast door schimmels.

De oorzaken die ten grondslag liggen aan optrekkend vocht,

Bij sporen of een vermoeden van vochtproblemen, raden wij dan ook altijd aan om

verschillen per situatie. Een bouwtechnische oorzaak is

direct tot actie over te gaan. Hoewel optrekkend vocht vaak wordt veroorzaakt door

bijvoorbeeld dat er op maaiveldhoogte vaak geen voorziening

een combinatie van een (extreem) hoge waterstand en de zuigende werking van het

is getroffen om vocht te weren. Maar net zo vaak blijkt het

opgaande (verticale) metselwerk, kunnen wij u verklappen, dat als de vochtbalans

dat er een gedegen gemetselde fundering ontbreekt. Wat kan

eenmaal is verstoord in uw woning, dit niet van tijdelijke aard zal zijn. Dus met

betekenen dat de fundering na verloop van tijd poreus wordt

andere woorden; dit probleem lost zich niet vanzelf op.

omdat deze continu in direct contact staat met grondwater,
maar ook overvloedig regenwater dat zijn weg langs de gevel

DE CAPILLAIRE WERKING VAN VOCHT

omlaag zoekt. En vindt!

Vocht veroorzaakt binnen stenen wanden en muren een capillaire werking.

GEGARANDEERD GOED
BESTREDEN MET
10 JAAR GARANTIE

Wat betekent dat deze zich, net zoals een spons, volzuigen met water. En dat water

Als een fundering eenmaal poreus is, zal deze namelijk water

ook vasthouden. Steen voor steen en laag voor laag trekt het vocht op vanuit de

blijven aantrekken en aanzuigen. Om dit capillaire probleem te

fundering van uw woning, om uiteindelijk boven het maaiveld uit te komen. Met

keren, dient er een ondoordringbare laag (barrière) in de fun-

alle zichtbare gevolgen – zowel buiten als binnen – van dien. Eenmaal in muren en

dering te worden aangebracht. Iets wat wij doen door onder

wanden trekt het vocht door in houten balklagen onder de vloer, maar ook in de

lage druk Remmers Kiesol C te injecteren. Een speciale crème

vloer zelf. Wat op den duur kan betekenen dat balken beginnen te rotten, planken

die zorgt voor een duurzame afdichting van de fundering,

krom trekken en vloeren bol gaan staan. Als u denkt, dat overkomt mij niet, want ik

maar deze ook verstevigt. De crème verhard / versteent als het

heb een betonnen vloer, dan moeten wij u helaas teleurstellen, want vocht in beton

ware, waardoor de fundering ook beter is opgewassen om de

leidt uiteindelijk tot betonrot.

agressieve werking van zuren en mineralen te weerstaan.

Doorslaand vocht komt voornamelijk voor
in kelders of souterrains. Met name als
het grondwaterpeil stijgt of andersom, als
overtollig regenwater zijn weg naar beneden
zoekt, doet de kans zich voor dat vocht
door betonnen en/of gemetselde wanden
heendringt. Bij doorslaand vocht ontstaan
bovendien meestal ook zogenaamde

DOORSLAAND
VOCHT

hygroscopische muurzouten, die bouwtechnische schade tot gevolg kunnen hebben.

“OMDAT KELDERS EN SOUTERRAINS
VAAK VOOR EEN GROOT DEEL
ONDER HET MAAIVELD LIGGEN
ONTSTAAN ER LOGISCHERWIJS
TEMPERATUURVERSCHILLEN”
MICHAL HERNIK
SPECIALIST VOCHTBESTRIJDING

GEGARANDEERD GOED
BESTREDEN MET
10 JAAR GARANTIE

2K SYSTEEM
• Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk.
• Makkelijk verwerkbaar, ook te spuiten.
• Extreem elastisch en scheuroverbruggend.
• Geschikt voor minerale ondergronden.
• Algen- en rottingsvast en destand tegen dooizout.
• Geen schadelijke invloeden op grondwater.

EFFECTIEVE BESTRIJDING MUURZOUTEN

gegarandeerd waterdicht maken. Iets waarbij wij rekening

Om doorslaand vocht en hygroscopische muurzouten

houden met de bodemspanning, het dalen en/of stijgen van

effectief te bestrijden, brengen wij een zogenaamde

de grondwaterspiegel én uiteraard ook de constructieve

vlakafdichting aan op zowel de binnen- als de buitenwand.

krachten van bovenliggende bouwlagen.

Iets wat voor binnenwanden betekent dat wij een speciaal

Omdat kelders en souterrains vaak voor een groot deel

Saneerputz Systeem aanbrengen en voor buitenwanden dat

onder het maaiveld liggen, ontstaan er logischerwijs

wij een Bitumen afdichtingssysteem gebruiken. Eventuele

temperatuurverschillen. Verschillen die een schadelijke

scheurvorming in betonnen wanden kan worden behandeld

invloed kunnen hebben op de vochthuishouding in deze

door onder hoge druk polyurethaan hars te injecteren. Bij

ruimte en waar dus gedegen rekening mee gehouden zal

scheuren in betonnen vloeren kiezen wij er echter juist voor

moeten worden. Het door ons verwerkte professionele

om onder lage druk Remmers Kiesol C te injecteren. Iets wat

Remmers 2K afdichtingsysteem, vrijwaart u van vocht

u verzekert dat u in no-time uw uw kelder of souterrain weer

en sluit op een elastische en duurzame wijze uw kelder

optimaal en volledig kunt benutten.

of souterrain hermetisch af. En dat zonder de gewenste
ideale luchtvochtigheid – die ergens tussen de 50 tot

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

55% ligt – nadelig te beïnvloeden. Het 2K systeem van

Ook als u een nieuw huis gaat bouwen, willen wij u adviseren

Remmers is een vicieuze coating die is gebaseerd op een

om uw kelder preventief en op professionele wijze door

rubberbitumenemulsie waardoor deze coating wortelvast,

ons te laten voorzien van de juiste voorzorgsmaatregelen.

weerbestendig en bestand is tegen de natuurlijke agressieve

Maatregelen die uw kelder of souterrain honderd procent

inwerking van de bodem.

VOCHTIGE MUREN

IMPREGNEREN

HYDROFOBEREN

Impregneren betekent dat wij de buitengevel doordringen

Uit onderzoek blijkt dat als een gevel eenmaal door en door

met een speciaal door Remmers ontwikkelde vloeistof die

nat is dat deze na verloop van tijd dreigt uit te drogen. Iets

er voor zorgt dat de gevel in zijn geheel waterafstotend,

wat met name in de zomer gebeurt en een scheurende gevel

waterbestendig en schimmelwerend wordt. Los daarvan heeft

tot gevolg heeft. Reden voor ons om in een dergelijk geval

dit materiaal ook nog een brand vertragende werking, maar

een met water en vocht belaste baksteen met opgemetselde

dat terzijde. Afhankelijk van het vochtgehalte dat wij meten

buitenmuren op hydrofoberende wijze te impregneren.

en in de buitengevel aantreffen, maken wij of gebruik van

Iets wat met name een effectieve bescherming biedt tegen

uw woning. Vocht in een gevel dient te worden voorkomen omdat deze uiteindelijk voor

een vloeibare variant die we onder verhoogde druk kunnen

slagregens. Wat op termijn betekent dat het vochtgehalte in

bouwtechnische schade kan zorgen (scheuren), maar vooral ook vochtdoorslag naar binnen.

spuiten of een speciale pastacrème Funcosil FC. In beide

de gevel daalt net zoals uw energierekening.

Want dan bent u pas echt ver van huis. Om die reden hebben wij twee oplossingen voor handen

gevallen wordt de gevel eerst intensief gereinigd, alvorens

Weersomstandigheden hebben een directe invloed op de conditie van de buitengevel van

die u in beide gevallen helpen in de strijd tegen vocht. Afhankelijk van uw situatie kunnen we de
buitengevels van uw woning of bedrijfspand/-object of impregneren of hydrofoberen.

“AFHANKELIJK VAN UW SITUATIE
KUNNEN WE DE BUITENGEVELS
VAN UW WONING OF BEDRIJFSPAND/OBJECT OF IMPREGNEREN OF
HYDROFOBEREN”

we deze impregneren.

Als we uitgaan van het feit dat het gemiddelde vochtgehalte
van een ‘gezonde’ buitengevel 160 kg/m2 zou moeten zijn –

De dampdoorlatende, maar waterdichte werking van

wat overeenkomt met een vochtpercentage van 16% – zou

Remmers Funcosil FC, voorkomt eventuele gevelschade in

hier een hygroscopisch evenwichtsgehalte van 2% van de

de toekomst en garandeert bovendien 10 jaar lang dat vocht

bakstenen tegenover moeten staan. Wat in de praktijk vaak

voor altijd buitenshuis blijft. Twijfelt u of wilt u weten in welke

niet het geval is en dus uiteindelijk betekent dat vocht de

staat de conditie van uw buitengevels verkeren? Bel ons dan

warmtegeleiding van binnen naar buiten – maar ook vice

voor een afspraak. Wij inspecteren de buitengevels van uw

versa – negatief beïnvloed. Iets wat resulteert in een minder

woning geheel vrijblijvend en voorzien u naast een kosteloos

aangenaam binnenklimaat en daardoor onvermijdelijk hogere

advies, binnen één of twee dagen van een sluitende offerte.

energierekening.

DESKUNDIG ADVIES
MICHAL HERNIK
SPECIALIST VOCHTBESTRIJDING

FUNCOSIL FC CRÈME

TRANSPARANT

• Impregneercrème op siloxaanbasis in

middelen van het gerenommeerde Remmers, zijn speciaal

emulsievorm.
• Voor hydrofoberend impregneren van
minerale ondergronden.

ontwikkeld om zowel neutrale als sterk alkalische bouwstoffen
te beschermen tegen vochtdoorslag. De door ons op
professionele wijze aangebrachte waterdichte en water-

• Bijzonder goed indringvermogen.

afstotende laag, is volledig transparant en laat muren

• Goede bescherming tegen vorstbelasting.

blijvend ademen. Wat betekent dat vocht van buiten niet

• Ook boven het hoofd goed verwerkbaar.

naar binnen kan, maar andersom – van binnen naar buiten –

• Reduceert extreme wateropname met

wel mogelijk is.

behoud van de dampdoorlaatbaarheid.
• Optimale resistentie tegen alkaliën.

GEGARANDEERD GOED
BESTREDEN MET
10 JAAR GARANTIE

De door ons toegepaste en gebruikte gevelbeschermings-

VOCHTVRIJE KRUIPRUIMTE
Om een kruipruimte effectief te isoleren en vochtvrij te

OPLOSSEND VERMOGEN

maken, gebruiken wij - afhankelijk van uw woonsituatie -

Het folie dat wij voor onze Klimadekens® gebruiken is

bij voorkeur Klimadeken®. Er is namelijk geen snellere,

vanzelfsprekend bestand tegen vocht, maar ook tegen

schonere of goedkopere manier denkbaar. Maar het is ook

micro organismen (schimmels) en bodemzuren. De geringe

mogelijk om deze ruimtes te isoleren met Thermomaxx

diameter van de speciale Thermomaxx Parels die wij in

Parels of Pur’fect isolatieschuim. Welke methode we

onze Klimadekens® gebruiken zorgen ervoor dat de dekens

ook kiezen, elk systeem maakt uw kruipruimte vochtvrij

zich zonder problemen aanpassen aan de ondergrond.

en verhoogt bovendien uw wooncomfort merkbaar.

We hebben daardoor geen last van eventuele oneffenheden
op de bodem van kruipruimtes.

DUBBELE WERKING
Of u nu kiest voor Klimadekens®, Thermomaxx Parels of

ALTIJD EEN HOGE ISOLATIEWAARDE

Pur’fect, alle drie de systemen hebben een onevenaarbaar

De Rc waarde van 2,8 van onze Klimadekens® is vergelijkbaar

energie-besparend en comfort verhogend effect. Onze unieke

met een 7,5 cm dikke Pur’fectlaag die, mits mogelijk, door

gepatenteerde Klimadekens® isoleren niet alleen thermisch,

ons tegen de ondervloer zou kunnen worden aangebracht.

maar lossen ook direct eventuele vochtproblemen op.

Mocht het in uw specifieke geval slimmer zijn om met Pur’fect

De Klimadeken® wordt door ons vooraf gefabriceerd en

te werken, dan is eenzelfde Rc waarde te bereiken met een

beschikt over een dubbelwandig polyetheen element

dikkere laag Pur’fect. Maar als u ervoor kiest om uw vloeren

gevuld met Thermomaxx Parels. Omdat deze als lamellen

en kruipruimtes met Thermomaxx Parels te isoleren, dan zou

op elkaar aansluiten wordt de relatieve (lucht) vochtigheid

dat zo maar eens kunnen oplopen tot een Rc waarde van 4,0.

in kruipruimtes tot een minimum terug gebracht.

Voorwaarde is dan wel dat de kruipruimtes tenminste met
een 28 cm dikke laag Thermomaxx Parels worden gevuld.

ISOLERENDE IMPULS

Bij 15 cm dikte bereik je al een Rc waarde van 2,5.

De Klimadekens worden door ons in kruipruimtes op
®

de bodem gelegd, maar ook gedeeltelijk tegen de wand

PUR’FECT VOCHTBESTRIJDING

‘omhoog’ gezet. We sluiten de bodem dus eigenlijk, wat

Isoprofs werkt ook met het vernieuwde en sterk verbeterde

de isolerende werking van onze Klimadekens® een extra

polyurethaan, ofwel Pur’fect genoemd. Pur’fect isolatieschuim

impuls geeft en het damptransport naar de bovenliggende

bestaat uit twee componenten polyurethaan, is CFK-vrij en

woonruimtes tot een minimum beperkt. Een daling die er in

daarom uiterst milieuvriendelijk. Aan de onderkant van de vloer

de praktijk voor zorgt dat uw woon- en leefcomfort tot een

wordt door ons een naadloze laag Pur’fect gespoten. Naast

maximum wordt verhoogd.

een isolerende werking dient deze laag ook als vochtkering
tussen de kruipruimte en woning. Hierdoor kunnen vocht en
kou niet meer via de kruipruimte de woning binnendringen.

NATTE KRUIPRUIMTE
Omdat de kruipruimte van een huis meestal onder het maaiveld ligt is deze erg gevoelig
voor vocht. Daarom is het belangrijk de bodem van de kruipruimte te isoleren en zo
vochtproblemen op te lossen en schimmelvorming te voorkomen.

VOORDELEN VAN VOCHTVRIJ MAKEN
EN ISOLEREN VAN UW KRUIPRUIMTE:
• Kruipruimte isolatie zorgt voor een droger huis en een behaaglijk leefklimaat.

• Kruipruimte isolatie zorgt voor een besparing op de energiekosten.

• Geen last meer van optrekkend vocht uit de kruipruimte naar de woning.

• De investering in kruipruimte isolatie is relatief laag. BTW tarief nu

• Kruipruimte isolatie voorkomt vocht en schimmels in huis en zorgt
daarmee voor uw gezondheid (gunstig voor mensen met luchtwegaandoeningen en reuma).

energierekening voor altijd.

• Kruipruimte isolatie voorkomt aantasting van balken, vloeren en leidingen.

• Het isoleren van de kruipruimte geeft weinig overlast.

• Kruipruimte isolatie weert ongedierte als pissebedden, muggen,

• De kruipruimte en de leidingen blijven ook na de isolatie toegankelijk.

slakken en zilvervisjes.
GEGARANDEERD GOED
BESTREDEN MET
10 JAAR GARANTIE

geen 21%, maar slechts 6%.
• Investering in kruipruimte isolatie is eenmalig, de besparingen op de

ÉÉN BEDRIJF, MULTIDISCIPL INAIRE OPLOSSINGEN

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
met +31 (0)77 46 62 830

HENRIE DIELISSEN
SPECIALIST
GELUIDSISOLATIE

CHRIS VAN WIJNGAARDEN
SPECIALIST
DAKISOLATIE

TON V.D. VONDERVOORT
SPECIALIST
BUITENGEVELISOLATIE

GERARD KLOMP
SPECIALIST KRUIPRUIMTE
& KELDER ISOLATIE

KENNETH MACPHAIL
SPECIALIST
SPOUWMUURISOLATIE

Uw woning vormt een veilige haven voor

Maar liefst 26% van de warmte in een

Een total make-over. Zo laat ons buiten-

Dat vaak kille en onbehaaglijke gevoel

Met het isoleren van uw spouwmuren

u en uw gezin. Leefgeluiden van de buren,

woning ontsnapt via het dak naar buiten.

gevel isolatieprogramma zich het beste

in huis, is in principe eenvoudig op te

bespaart u niet alleen 30 tot 50% op uw

zoals harde muziek, televisie en spelende

Een getal dat gelijk is aan het warmte-

omschrijven. Met ons i-Board systeem

lossen door onze Klimadekens in de

energiekosten, maar creëert u ook heel

kinderen kunnen uw rust soms ruw ver-

verlies van uw buitengevel en daarmee

veranderen wij oud in nieuw; Een nieuw

onderliggende kruipruimte te leggen

veel meer woonplezier. Spouwmuurisolatie

storen. Iets waar wij u met Warmcel een

een hoofdrol opeist als het over het

huis met een bijbehorend nieuw, sterk

of de onderzijde van de vloer te isoleren

heeft namelijk een ongekend positieve

prachtige oplossing voor kunnen bieden.

gedegen isoleren van uw woning gaat.

verbeterd en aangenaam binnenklimaat.

met een laag Pur’fect isolatieschuim.

invloed op uw woon- en leefcomfort.

®

GEGARANDEERD GOED
BESTREDEN MET
10 JAAR GARANTIE

OVER
ISOPROFS

ONAFHANKELIJK
EN GECERTIFICEERD
Als het over na-isoleren of bestrijden van vocht gaat, is er eigenlijk maar één partij...
en dat zijn wij! We zijn een uiterst professioneel en onafhankelijk gecertificeerd bedrijf
dat voldoet aan de allerstrengste eisen en richtlijnen. En zelfs meer dan dat. Wat
in de praktijk betekent dat we verder gaan dan het leveren van één enkele isolatie
oplossing en een garantietermijn hanteren van 10 jaar.

Als erkend lid van het VENIN, weet u dat u met Isoprofs voor
een ervaren en hoog gekwalificeerd bedrijf kiest. We bieden u

Dat u met Isoprofs met pur sang isolatie professionals en

als specialist een totaal oplossing waar u vanaf de eerste dag

vochtbestrijders te maken heeft, herkent u aan onze hoog-

tot in lengte van jaren van geniet. Met Isoprofs weet u waar u

waardige materialen, ervaren en betrokken medewerkers

aan toe bent. Reden dat we in relatief korte tijd zijn uitgegroeid

en natuurlijk onze werkwijze. Niets wordt aan het toeval

tot een waar begrip. Ons geheim? We doen het anders dan

overgelaten. Reden dat wij u als Erkend Na-Isolatie bedrijf

anderen. We doen het beter. Iets wat zich niet alleen in een

10 jaar garantie geven op al onze werkzaamheden en

uitermate hoge klanttevredenheid, maar vooral ook in een

verwerkte of toegepaste materialen.

aangenaam binnenklimaat én lager energieverbruik vertaalt.
DE BESTE EN MEEST EFFECTIEVE OPLOSSING
Het na-isoleren van uw woning, maar ook het bestrijden
van vocht heeft alleen maar voordelen. Mits u goed wordt
geadviseerd en de juiste keuzes maakt, want dat is een
voorwaarde. Keuzes waar wij u graag bij helpen. We
besteden in dat kader dan ook veel tijd en energie in de
opleiding van onze Isoprofs specialisten. Als geen ander
kunnen zij uw vragen beantwoorden. Open, eerlijk en integer
als zij zijn, zullen zij u in een adviesgesprek vertellen wat voor
u en uw woning de beste oplossing is. En natuurlijk de meest
effectieve oplossing.

GEGARANDEERDE KWALITEIT
Isoprofs is lid van VENIN, de Vereniging van Erkende Na-Isolatie-bedrijven. De in VENIN georganiseerde vakbedrijven
hebben er groot belang bij dat het vakmanschap en de kwaliteit van de gebruikte materialen voor isolatie op
hoog niveau blijft door het kwaliteitsbewustzijn van haar leden uit te dragen. VENIN bereikt dat door het verstrekken
van informatie over isolatie in het algemeen en het volgen van de daaraan verbonden kwaliteitsaspecten in
het bijzonder.
Omdat Isoprofs lid is van VENIN, weet u dat er gewerkt wordt met een vakkundig, kwaliteitsbewust, ervaren en hoog
gekwalificeerd bedrijf. Kijk op www.venin.nl of op onze eigen website voor meer informatie over deze vereniging.

