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Isoleren 
zonder zorgen

www.woonwijzerwinkel.nl/GO

DOET U OOK MEE? 

Voor meer informatie over deze actie 
zie woonwijzerwinkel.nl/GO-ISOLATIE



EPS HR PARELS

Vloerisolatie €34,- / m2

Vloerisolatie €36,- / m2

MINERALE WOL

NEOPIXELS

ISOLATIEHERSTEL

Bodemisolatie €30,- / m2

REFLECTIEFOLIES

THERMOKUSSENS

 Spouwmuurisolatie €18,50- / m2

Spouwmuurisolatie €20,- / m2

Spouwmuurisolatie €16,- / m2

EPS HR PARELS

Waarom vloerisolatie? Waarom gevelisolatie?

Als het niet mogelijk is om vloerisolatie aan te brengen, 
of als de kruipruimte heel vochtig is, adviseren we 
bodemisolatie. Bij bodemisolatie wordt er via het kruipluik 
een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte 
aangebracht. 
Bodemisolatie is een eenvoudige en snelle oplossing om 
energie te besparen door het creëren van een drogere 
kruipruimte. 

Bij betonnen vloeren adviseren we vaak reflectiefolie als 
vloerisolatie. Dit is een stevige, lichtdichte deken, die bestaat 
uit reflectiefolie afgewisseld met een laag noppenfolie. 

Het isolatiemateriaal is maar 63mm dik en kan eenvoudig 
tegen de onderzijde van de vloer worden bevestigd. 
Reflectiefolie wordt altijd aangebracht in combinatie met 
een bodemfolie. 

Thermokussens worden al meer dan 30 jaar toegepast 
als vloerisolatie. De kussens bestaan uit een reflecterend 
kunststof aluminiumfolie, die als zakken onder de vloer 
worden gemonteerd. De werking is te vergelijken met een 
spiegel; warmte die normaal wordt uitgestraald naar de 
bodem, wordt door de kussens weer terug de ruimte in 
gekaatst. Thermokussens kunnen bij zowel uw houten als uw 
betonnen vloer worden toegepast. 

Met het aanbrengen van vloer- of bodemisolatie blijft de warmte binnen. Dit zorgt natuurlijk voor 
een energiebesparing, maar minstens net zo belangrijk; het zorgt voor een beter binnenklimaat. 

Ook hebben veel mensen in huis last van koude voeten door opstijgende kou en vocht uit de 
kruipruimte. Na het aanbrengen van vloerisolatie kunnen uw pantoffels de deur uit! Met deze 
collectieve inkoopactie kunt u nu extra voordelig vloer- of bodemisolatie laten plaatsen. 

•  niet-geïsoleerde spouw
•  spouw is minimaal 5 cm breed

Bij deze voorwaarden is minerale wol uitermate goed geschikt 
voor uw spouw. De wol wordt zonder toevoeging van lijm 
onder hoge druk ingeblazen. Minerale wol is vochtregulerend 
en heeft zeer goede thermische eigenschappen. Een mooie 
bonus: minerale wol dient ook uitstekend als geluidsisolatie. 

•  niet-geïsoleerde spouw
•  spouw is smaller dan 5 cm

EPS parels zijn kleine, grijze piepschuimparels. De parels wor-
den gecombineerd met lijm voordat ze in een spouw worden 
aangebracht. De parels, van 2-5 mm groot, hebben een hoge 
isolatiewaarde, waarmee hoge Rc-waarden behaald kunnen 
worden. De parels zijn vochtbestendig en dampdoorlatend.  

•  verouderd UF-schuim in de spouw

Als uw woning in het verleden is geïsoleerd met UF-schuim 
is de kans groot dat dit schuim nu verpulverd is en geen 
isolerende werking meer heeft. Dit kan hersteld worden met 
het aanbrengen van UF+ isolatieschuim. Dit wordt tussen 
de oude isolatie aangebracht en zorg zo weer voor een goed 
geïsoleerde gevel.  

Bij een niet-geïsoleerde gevel gaat er in de winter veel warmte verloren en in de zomer komt er veel 
ongewenste warmte binnen. Na de hittegolven deze zomer, weten we wat het effect hiervan is op 
het binnenklimaat. Door spouwmuurisolatie blijft het in de winter behaaglijk warm en in de zomer 
aangenaam koel. 
De investering is beperkt, waardoor de terugverdientijd kort is. Onze adviseur kijkt graag samen 
met u, welk materiaal het best geschikt is om uw spouw te isoleren. 



DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Duurzaam wonen is zo gedaan met de WoonWijzerWinkel 
en met deze inkoopactie wordt het nog makkelijker!

Minder betalen, meer comfort
Met energiebesparende maatregelen heeft u een 
lagere energierekening en meer wooncomfort.

Beste prijs/kwaliteit verhouding
Wij onderhandelen bij aanbieders een scherpe prijs 
en staan garant voor een zorgeloze uitvoering.

Samen met uw buren besparen
Hoe meer mensen er mee doen, hoe hoger de korting. 
Tot wel 20%! Voordeel voor iedereen!

Aanbiedingen voor elke woning
In welk jaartal uw huis ook gebouwd is, voor ieder 
woningtype en situatie is een passende oplossing.

GRATIS QUICKSCAN?

Laat uw woning gratis 
controleren (t.w.v. €69,-)
en doe mee met de tweede
collectiviteitsactie isolatie!

INSCHRIJVEN INSPECTIE OPNAME OFFERTE

U kunt zich 
inschrijven 
van 5 september
t/m 5 oktober 

Uw woning 
wordt uitgebreid 
gecontroleerd op
isolatiegebreken

De verwerker 
neemt contact 
op voor een 
offerte opname

Na een opname
ontvangt u een 
vrijblijvende 
offerte


