Powerroof ® isolatie voor hellende daken

Architectenbureau Toon Saldien, Boechout
Isolatie gevel: Powerwall ® 2 x 60 mm

eNErgiezuinig en duurzaam bouwen
wordt steeds belangrijker.
Bijdrage Recticel Insulation

Wat dat betreft zijn we goede leerlingen, want we
bouwen en verbouwen reeds strenger dan wat de
huidige normen ons voorschrijven. Ook de overheid
stimuleert verbouwers om duurzame keuzes te maken,
en zorgt ervoor dat de investering van de renovatie op

zijn minst terugverdiend wordt. Logisch, want pas dan
heeft energiezuinig renoveren zin!
Een goed geïsoleerde bouwschil is dan ook de eerste en
belangrijkste stap in energiezuinig renoveren. Mensen
kiezen hierbij bewust voor de best mogelijke kwaliteit.

Isoleren doet u dan ook maar één keer. Dus liefst zo
goed mogelijk. Recticel Insulation is de enige fabrikant
van isolatieplaten in polyurethaan met een Keymark
kwaliteitslabel. Het Keymark is een Europees kwaliteitslabel dat aan producenten wordt toegekend door
erkende, onafhankelijke experts. Dit streng kwaliteitskeurmerk biedt dus een extra zekerheid.
Indien u goed isoleert, voelt u dat ook in uw portefeuille.
Met een goed geïsoleerde woning kunt u zelfs tot 75%
energie besparen. Logisch, want maar liefst 40% van

het huishoudelijk energieverbruik gaat naar de verwarming. Als kers op de taart stijgt ook de waarde van
uw woning indien ze met onze producten is geïsoleerd.
Redenen genoeg om voor de Recticel ® oplossingen te
kiezen!
Recticel Insulation blijft ook innoveren, met nieuwe isolatieproducten en -oplossingen, voor nog duurzamere
isolatie. Zo is er Eurowall ® 21 spouwisolatie met een
verbeterde isolatiewaarde (λd 0,021 W/mK), de beste op
de markt voor PIR isolatieplaten.

Glow ® superisolerend sierpleistersysteem

Combodeco ® Home isolatiesysteem

Dak, gevel, binnenmuur of vloer: Recticel Insulation heeft
voor elke toepassing een specifieke isolatieplaat met aangepast schuim en bekleding. Maak hier kennis met enkele van
vele isolatieproducten en –oplossingen, en vraag vandaag
nog onze uitgebreide isolatiegids aan voor renovatie via
www.recticelinsulation.be/renovatiegids

superisolerend sierpleistersysteem van Willco Products met
Recticel® isolatie.

Wilt u uw buitenmuren duurzaam isoleren én fraai afwerken?
Kies voor Powerwall® buitengevelisolatie, dat deel uitmaakt
van het Isofinish® concept. Of kies voor GLOW®, een

U wilt uw woning uitbreiden en uw spouwmuur isoleren?
Kies voor Eurowall® 21: de ultradunne spouwisolatie met
bijzonder sterke isolatiewaarde (λd 0,021 W/mK).

Wilt u uw binnenmuren isoleren én afwerken in één handeling?
Kies voor Eurothane® G: de ideale binnenisolatie, met dampscherm en gipskartonplaat in één.

• Isolatie dak: Powerroof ® 2 x 100 mm • Isolatie gevel: Powerwall ® 2 x 100 mm • Aannemer gevel- en dakwerken: Tom Stockman, Kortrijk
• Bouwheer en architecte: Cyndie Hanssens

U wilt uw plat dak isoleren?
Kies voor Eurothane® Bi-3 en Eurothane® Bi-3A:
de universele isolatie voor platte daken.
U wilt uw zolder als kamer inrichten, maar uw dak is niet
oké en nog niet geïsoleerd?
Kies voor het Powerroof® en Powerroof® Maxx systeem:
de ultieme garantie op efficiënte isolatie.
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