AKOESTISCHE ISOLATIE

KIES DE JUISTE PARTNER
OM UW HUIS TE ISOLEREN!
Met reeds meer dan 28 jaar ervaring mag Isowit bvba zich een
ware isolatiespecialist noemen. Zowel in thermische als akoestische isolatie hebben we door deze jarenlange ervaring een
uitgebreide kennis opgebouwd. Dankzij de unieke combinatie van
onze superieure kwaliteit en onze uitstekende service geven wij u
steeds het beste advies, een advies op maat!

WIJ ISOLEREN
UW HUIS!

CONTACTEER
ONS VRIJBLIJVEND
VOOR ADVIES
OF EEN OFFERTE!

Doe net zoals duizenden tevreden klanten voor u en investeer nu
in vloer-, kelder-, zolder- of spouwmuurisolatie en bespaar tot wel
40% op uw energiefactuur.

Is uw woning van kelder tot zolder goed geïsoleerd? Heeft u een
woning gekocht of bent u aan het bouwen/verbouwen? Investeer
dan meteen in een goede isolatie. Een goed geïsoleerde
woning zal tijdens de hete zomermaanden de hitte buiten houden
en tijdens de koude wintermaanden zal de warmte binnen blijven.

BESPAAR TOT

40%
ENERGIE PER JAAR

Zo geniet u het hele jaar door van een comfortabel binnenklimaat.
Het verhoogt dus niet enkel de waarde van uw woning maar ook
uw wooncomfort! Bovendien bespaart u jaarlijks honderden euro’s
op uw stookkosten.
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WIJ ISOLEREN UW HUIS!

Mag niet op de openbare weg gegooid worden. Verantwoordelijke Uitgever : Isowit

WAAROM ISOLEREN?

AKOESTISCHE ISOLATIETECHNIEK

AKOESTISCHE ISOLATIE

WAT IS ISONOR?

VOORDELEN

Vandaag focussen we ons vooral op thermische isolatie. We vergeten dat geluidshinder niet enkel uw leefkwaliteit vermindert maar
zelfs een negatieve invloed op uw gezondheid kan hebben.

•
•
•

Wist u trouwens dat geluidsoverlast één van de top 10 klachten is
tussen buren? Met Isonor heeft u de oplossing binnen handbereik.
Isonor is een akoestisch isolatie tegen contactgeluiden. Ideaal
voor gebruik in meergezinswoningen, kangoeroewoningen, serviceflats, appartementen, rusthuizen en scholen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoge geluidsdemping
Naadloze aansluitingen
Geen vertraging in de bouwwerken dankzij snelle uitharding

•

Contactgeluid verbetering:
28dB, klasse Ia (met 2cm ISONOR)
Dichtheid (p): 550kg/m³

•
•

Bestaat uit recyclage producten
Opnieuw recycleerbaar

•

Maar ook in privéwoningen wordt het functionele wooncomfort
verhoogd. Isonor is een akoestische isolatie op basis van speciaal
uitgesorteerde gerecycleerde rubbergranulaten. Tijdens het aanbrengen worden deze granulaten vermengd met een hoogwaardige prepolymeerlijm.
Dankzij onze techniek om Isonor op de werf te mengen en aan te
brengen bekomt u een naadloze aansluiting zodat geluidslekken
voorkomen worden.

GELUIDSVRIENDELIJK
Om geluidsoverlast van huisgenoten of buren te verhinderen kan u
dus opteren voor akoestische vloerisolatie. Vloerisolatie speelt een
belangrijke rol voor een comfortabele en energiezuinige woning.
Uw woning isoleren is goed voor uw portemenee en voor het milieu.
Niets dan voordelen dus.

HOGE
GELUIDSDEMPING!

