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Meer
wooncomfort,
minder
energiekosten

Spouwmuurisolatie met de
Excellent hr++ parels!
Een flinke besparing op uw
energierekening

SKG-IKOB certificaat
Van de Bunt Isolatietechniek is SKG-IKOB gecertificeerd voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie.
Dit houdt in dat er strenge eisen aan de werkzaamheden verbonden zijn.
Het SKG-IKOB voert regelmatig steekproefsgewijs controles uit om te bepalen of er volgens de
uitvoeringsrichtlijnen gewerkt wordt.

SPOUWMUURISOLATIE
VLOERISOLATIE
BODEMISOLATIE
DAKISOLATIE

SPOUWMUURISOLATIE

METHODE
De Excellent Hr++ parels worden met behulp van kleine vulgaten in de voeg in de spouw geblazen. Voordat de parels

DE EXCELLENT HR++ PAREL

in de spouw gaan, worden zij bespoten met hightech lijm. Dit zorgt voor een stevig isolatiepakket. Nadien worden de
gaten keurig afgewerkt met op kleur gebracht cement.
Wij besteden extra zorg aan uw woning!

Spouwmuurisolatie met de prijsgunstige Excellent hr++ parels
De Excellent hr++ parels zorgt jaarlijks voor een

Deze componenten zijn milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de

Knip-/snijvoegherstel

flinke besparing op uw energierekening. De woning

gezondheid. Bij het ontwerp van het HR++ parelsysteem is vooral

Heeft uw woning een mooie knip-/snijvoeg? Onze vakkundige uitvoerders kunnen de boorgaten weer netjes in

voelt behaaglijker aan, waardoor het wooncomfort

gelet op de goede prijs/kwaliteit verhouding.

originele staat herstellen.

verhoogd wordt.
Deze parel beschikt over een goede isolatiewaarde (lambda 0.034

Smallere boordiameter

Goede prijs kwaliteit verhouding

k/wm). Door het gebruik van grafiet wordt de warmte nog beter

Bij woningen met een smalle voeg kunnen wij met een smallere boordiameter boren, waardoor de stenen tijdens het

De kleine grijze EPS (polystyreen) bolletjes zijn

gereflecteerd en is de isolatiewaarde hoger dan van de normale

boren zo min mogelijk beschadigd worden. Met de Excellent hr++ parel kunnen wij vanaf 14 millimeter boren.

speciaal ontwikkeld voor spouwmuurisolatie.

parels. Het grafiet is door de parel verwerkt, waardoor de parels

De Excellent hr++ parels bestaan hoofdzakelijk uit

stofvrij zijn.

Gietijzeren- of stalen ventilatieroosters
Bij karakteristieke jaren 30 woningen kunnen wij de ventilatieroosters vervangen door gietijzeren- of stalen

waterstof en koolstof.

ventilatieroosters, waardoor de klassieke uitstraling van de woning intact blijft.
Uw adviseur informeert u graag over de mogelijkheden.

Voordelen van DE
Excellent HR++ Parel
Goede prijs/kwaliteit verhouding (lambda 0.034 W/mK)

Voordelen SPOUWMUURISOLATIE:

10 jaar

garantie

Ademend
Vlamdovend

op mater

Vochtbestendig

iaal en uit

Milieuvriendelijk en recyclebaar

- Jaarlijks flinke besparing op uw energierekening

- Meest rendabele manier van isoleren

- Uw woning voelt comfortabeler en behaaglijker

- Vaak al binnen 3- tot 5 jaar terugverdiend

- Geen schijntocht of een muur die kou afstraalt

- Binnen één dag zonder rommel uitgevoerd!

- ’s Winters warmer, ’s zomers verkoeling

voering

Draagt bij aan geluidsdemping van buiten

Daarom Van de Bunt Isolatietechniek
- Jarenlange ervaring in isolatie van woningen,
bedrijfspanden en bijzondere gebouwen

- Ruime keuze in isolatiematerialen
- Investering binnen drie tot vijf jaar terugverdiend*

- Deskundig advies op maat over isolatie en besparing

- Aangesloten bij VENIN en gecertificeerd door SKG-IKOB

- Concurrerende prijs

- 10 jaar garantie op materiaal en uitvoering

- Hoge kwaliteit van de uitvoering

www.vandebuntisolatietechniek.nl

www.vandebuntisolatietechniek.nl

