ISOLEREN, DAT
IS INVESTEREN

Wooncomfort, zomer en winter? Investeer in een
degelijke isolatie. Pluimers Isolatie helpt u op weg!

spouwmuurisolatie

besparing tot *

besparing tot *

25%

30%

dakisolatie

Maak komaf met kille muren en

Vermijd warmteverlies in uw

houd de warmte binnenshuis.

woning, en kies voor een degelijke
isolatie van uw dak.

kruipkelder isolatie
Vermijd koude luchtstromen over

besparing tot *

besparing tot *

15%

25%

zoldervloerisolatie
Laat uw wooncomfort niet naar uw

uw vloeren en bied optrekkend

onbewoonde zolder ontsnappen.

vocht geen kans.

vloerisolatie
Optimaliseer uw vloerverwarming

besparing tot *

besparing tot *

15%

6%

en roep koude luchtstromen een

muren impregneren
Bied uw muren een optimale
bescherming.

halt toe.

zo bespaart
u flink op
uw energierekening
en
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* Bij gemiddeld stookgedrag.
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Per maatregel bespaart u een bepaald percentage.
De percentages kunnen niet bij elkaar opgeteld worden.

gratis adviesgesprek?
02 359 08 70
info@pluimers.be
www.pluimers.be
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Spouwmuurisolatie Uw voordelen
Bespaar tot wel 30% op uw energierekening

Spouwmuurisolatie levert vele voordelen op

Koude muren zijn een gesel voor uw wooncomfort binnenshuis. Met een degelijke isolatie van uw
spouwmuren verdwijnt het kille gevoel in uw woning. Bovendien beperkt u uw warmteverlies,
waardoor u uw investering in isolatie snel weer terugverdient.
Temperatuurschommelingen,
windvlagen of intrekkend vocht:
uw muren moeten het te pas en te
onpas ontgelden. De buitenmuren
van uw woning krijgen het meest te
verduren. Daarom hebben architecten de spouwmuur uitgevonden –
een holle ruimte tussen de binnenen buitenmuur van de woning, die
vocht en koude moet afweren.

Wooncomfort, zomer en winter
Met een geïsoleerde spouw ervaart u zomer én winter een superieur wooncomfort. Naast een
aangenamer leefmilieu binnenshuis maakt u ook meteen komaf
met torenhoge energierekeningen. Door de ‘ademende’ isolatie
blijft de verluchtingsfunctie van
uw spouwmuur gelden.

Waardevolle investering
Geïsoleerde spouwmuren besparen zowel uw portemonnee als
het milieu van een gepeperde rekening. Bovendien wint uw woning
aan comfort en duurzaamheid.
Daarbovenop kent uw netbeheerder voordelige isolatiepremies uit
– zo verdient u uw investering nóg
sneller terug!

Snelle terugverdientijd

Binnen 1 dag gereed

Wij gaan uw spouwmuren isoleren.
Hoe gaat het in zijn werk?
1.

PUR-schuim

Isolatieparels

RD-waarde:
Bij 6 cm 1,58

RD-waarde:
Bij 6 cm 1,76

RD-waarde:
Bij 6 cm 1,76

Lambda waarde:
0,038 W/(m.K)

Lambda waarde:
0,034 W/(m.K)

Lambda waarde:
0,034 W/(m.K)

Dit PUR-schuim wordt vloeibaar
in de spouw gegoten. Na stolling
vormt dit schuim een naadloos en
vochtwerend isolatiedeken omheen
uw woning, dat de tand des tijds
moeiteloos doorstaat.
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Minerale glaswol

De vochtafstotende vezels en uiterst
fijne structuur maken van deze
minerale glaswol een ideaal isolatiemateriaal. U geniet van een optimale
isolatiewaarde en biedt vocht van
buitenaf geen kans.

Deze met grafiet behandelde
polystyreenparels, ondertussen de
3e generatie, worden samen met een
unieke lijm in uw spouw geïnjecteerd.
Op die manier geniet uw woning een
optimale bescherming.

2.

3.

Voorstellen

Wagen uitpakken

Bij aankomst stellen onze medewerkers zich
aan u voor.

De werkzaamheden worden voorbereid en de
muren vooraf geïnspecteerd.

5.

4.

Tot 30% besparing

Spouwmuren isoleren
We brengen een boorpatroon aan.
Hierna wordt uw woning geïsoleerd.

6.

Controle door u

Afleverbon tekenen

Energie besparen

Na de werkzaamheden controleert u samen met
een medewerker uw woning.

Bent u tevreden? Dan kunt u de afleverbon tekenen en profiteren van een geïsoleerde woning.

Na uitvoering bespaart u direct energie en
geniet u van meer wooncomfort.
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Vloerisolatie

Kruipkelderisolatie
Vermijd kille tocht in uw woning

Maak komaf met uw koude vloeren
Niets is zo onaangenaam als een koude vloer in uw
woning. Met vloerverwarming gaat u dit probleem
tegen, maar lost u het niet op. Denk daarom aan
een degelijke vloerisolatie. Uw wooncomfort stijgt,
terwijl uw energiekosten dalen!
Vloerisolatie houdt koude uit de bodemgrond tegen,
waardoor de temperatuur van uw grondvloer stijgt.
Op die manier kan uw vloerverwarming optimaal
renderen en verbruikt deze minder energie. Zo bespaart u drastisch op uw energiekosten.

Comfortabel gevoel
Of het nu over een nieuwbouw- of renovatieproject
gaat: vergeet dus zeker geen isolatielaag in uw vloeropbouw te voorzien. Uw vloer voelt warmer aan, wat
uw wooncomfort sterk ten goede komt. Bovendien
doet u met deze investering ook financieel een goede
zaak. Naast de besparing op uw energie keert uw
netbeheerder ook voordelige isolatiepremies uit.

Kille luchtstromen in uw kruipkelder zorgen soms ook
voor koude tocht over de vloer in uw woning. Kruipkelderisolatie vormt een buffer tegen de koude bodemgrond,
maar biedt ook een oplossing voor optrekkend vocht.
Koude luchtcirculatie in uw (kruip)kelder
heeft vaak een rechtstreekse invloed op het
wooncomfort in uw leefruimtes. Door het
plafond van deze (kruip)kelder te isoleren,
vervalt dit negatieve effect: de temperatuur
van uw begane grondvloer stijgt met 3 à 5
graden.
Zo wint uw vloerverwarming aan efficiëntie,
waardoor u uw energieverbruik een stuk
terug schroeft. En dat merkt u dan weer op
uw energiefactuur!

WOONCOMFORT

TOT 15% BESPARING

Een warmere vloer, een superieur
wooncomfort.

Bespaar met Pluimers vloerisolatie
op uw energiefactuur.

Snel, doeltreffend en
efficiënt kosten besparen.
RD-waarde:
Bij 6 cm 2,31

DUURZAAM

BINNEN 1 DAG

Met een goede isolatie spaart u
het milieu.

Werkzaamheden zijn normaliter op
één dag klaar.

Lambda waarde:
0,026 W/(m.K)

PUR-Schuim

Geniet van een warme
en comfortabele vloer.
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Dit
PUR-schuim
wordt
vloeibaar aangebracht. Na
stolling vormt dit schuim een
naadloos en vochtwerend
isolatiedeken onder uw
vloer, dat de tand des tijds
moeiteloos doorstaat.
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Zoldervloerisolatie

Dakisolatie

Koel in de zomer, warm in de winter

Verwarm uw woning efficiënter

Het wooncomfort op uw zolderruimtes is maar al
te vaak afhankelijk van het weer. Met een degelijke
dakisolatie houdt u deze leefruimtes aangenaam
koel in de zomer en lekker warm in de winter. Zo
bespaart u aanzienlijk op uw energiekosten.

Gunstige investering
Met een geïsoleerd dak bespaart u bovendien sterk
op uw energiekosten. De verwarming kan ’s winters
een stuk lager, terwijl de airco ’s zomers geen overuren meer moet draaien.

Dient uw zolder niet als leefruimte? Dan wilt u de
warmte in uw woning natuurlijk niet naar deze onbewoonde zolder laten ontsnappen. Een degelijke
zoldervloerisolatie verhindert dat u geen overbodige verwarmingskosten maakt.

Gebruikt u uw zolderkamers als leefruimte? Dan
is een degelijke dakisolatie geen overbodige luxe.
Deze beschermt u tegen de Belgische weersgrillen, zomer én winter. U geniet heel het jaar door
van een aangename temperatuur.

Afhankelijk van uw energieverbruik verdient u uw
investering op slechts enkele jaren terug. Bovendien krijgt u met de voordelige isolatiepremies een
extra duwtje in de rug.

U kan uw zoldervloer op verschillende manieren gaan
isoleren. Een mogelijkheid is om de houten constructie onder uw zoldervloer te vullen met isolatiewol. Op
die manier blijft uw zolder functioneel en kan deze
blijven dienen als stockageplaats of toekomstige
leefruimte.

PUR-schuim

Door een behandeling met PUR-schuim beschermt
u uw zolderruimtes optimaal tegen uiteenlopende
weersomstandigheden.

Minerale glaswol

Geschikt voor dak- of zoldervloerisolatie. De fijne
vezelstructuur en vochtafstotende eigenschap maken
van deze glaswol een optimaal isolatiemateriaal.

88

Indien uw zolder geen enkele functie heeft, kan u de
isolatiewol ook rechtstreeks op uw zoldervloer laten
blazen.
In beide instanties fungeert de isolatielaag als een
warm deken bovenop de leefruimtes in uw woning.
Uw wooncomfort ontsnapt niet langer naar uw onbewoonde zolderruimtes en u bespaart bovendien ferm
op uw energiekosten.

RD-waarde:
Bij 12 cm 4,80
Lambda waarde:
0,025 W/(m.K)

RD-waarde:
Bij 16 cm 4,71
Lambda waarde:
0,034 W/(m.K)

Minerale glaswol

Ideaal voor het isoleren van een ongebruikte zolder. De fijne vezelstructuur en vochtafstotende eigenschap maken van deze glaswol een optimaal isolatiemateriaal.

RD-waarde:
Bij 21 cm 4,76
Lambda waarde:
0,045 W/(m.K)
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Gevelonderhoud

Bescherm uw woning tegen het gure Belgische weer

Onze projecten

Van ziekenhuizen tot voetbalstadions

Door decennialange ervaring en een aanwezigheid over heel Europa, koppelt Pluimers een superieure
kwaliteit aan een maximale kwantiteit. Zo bouwde de firma de laatste jaren een mooi portfolio uit,
gesierd met isolatieprojecten van verschillende groottes.

Strenge winterkoude of regenvlagen: de buitenmuren van uw woning krijgen veel te verduren. Door deze
te laten impregneren, biedt uw gevel beter weerstand tegen allerhande factoren: regen, wind of koude
tasten uw wooncomfort niet langer aan.
Bij het impregneren van uw muren wordt er een
onzichtbare verflaag op uw gevel aangebracht.
Uw muren genieten van een optimale bescherming tegen uiteenlopende weersomstandigheden. Vocht dringt niet langer door in uw gevel.
Aangezien droge muren beter isoleren, wint u
bovendien aan wooncomfort binnenshuis.

Kasteel
Wagener
van Argenteuil
Stadion

Heiligharn

Stadion AZ

Amphia Ziekenhuis

Berlaymont

Museum de Fundatie

VOPAK

Pandasia Ouwehands dierenpark

Kraanspoor

Amstelveen
Waterloo

TOT 6% BESPARING

Berscherming en behoud van uw
buitenmuren.

Bespaar tot 6% op
uw stookkosten.

MEESTAL BINNEN 1 DAG
Meestal binnen 1 dag de
werkzaamheden uitgevoerd.
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Alkmaar

Ook esthetisch voordelig
Een impregnatie zorgt er ook voor dat uw gevel
langdurig schoon blijft. Schimmels of vuil dringen niet meer door tot in uw muren, en ook hardnekkige vorst laat geen sporen na op uw muren.
Kortom: een frisse gevel die uw woning een optimale bescherming biedt.

Breda

BESCHERMING

Den Helder

Brussel

Zwolle

LANGDURIG RESULTAAT
Uw buitengevels zijn voor zeer
lange duur beschermd.

Rotterdam

Rhenen

Amsterdam
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EUROPEES MARKTLEIDER
Al sinds 1973 uw isolatiespecialist

1

complete
inspectie

2

eerlijk
advies

3

top
service

4

maximale
certificatie

5

garantie
op garantie

pluimers isolatie

02 359 08 70

g. demeurslaan 112

info@pluimers.be

1654 huizingen

www.pluimers.be

