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EPS Parels

Bodemisolatie

EPS parels zijn vochtwerend en hebben een zeer hoge 

Isolatiewaarde. Zie onze werkwijze op de achterzijde.

Groen

Milieubewust

Milieu wordt wereldwijd veel besproken. We worden 

steeds bewuster dat we ons gedrag moeten 

aanpassen. Door uw woning te isoleren levert u een 

van de voordelen.

Snel resultaat

Direct wooncomfort

Door bodemisolatie daalt de luchtvochtigheid,

stijgt de (gevoels)temperatuur en 

verdwijnt het tochtgevoel over de vloer.

Zekerheid

Garantie

Plus Isolatie geeft 10 jaar garantie op alle (door ons uitgevoerde) 

werkzaamheden en geleverde materialen. Ook is Plus Isolatie 

aangesloten bij de branchevereniging VENIN.

EPS Parels

Bodemisolatie

Heeft u last van vocht en kou in de kruipruimte? Dan is bodemisolatie 

voor u de perfecte oplossing!

Niemand zit te wachten op schimmel, ongedierte of een te hoge 

luchtvochtigheid. Deze ongemakken komen vaak voort uit een vochtige 

kruipruimte. Woningen met een hogere luchtvochtigheid hebben meer 

stookkosten en een ongezonder leefklimaat dan goed geïsoleerde 

woningen.

 

Bodemisolatie verduurzaamt de woning en brengt de luchtvochtigheid 

in balans. Bovendien zal de begane grondvloer in gevoelstemperatuur 

met een paar graden toenemen. Dankzij de lagere luchtvochtigheid is 

er minder kans op rottende balken en roestende leidingen.

BODEMISOLATIE
VERBETERT HET WOONKLIMAAT



info@plusisolatie.nl 

www.plusisolatie.nl Vereniging
van Erkende
Na-isolatiebedrijven
in Nederland

Werkwijze bodemisolatie

EPS (expanded polystyreen) parels worden in uw kruipruimte geblazen. Dit kan in 1 dag gerealiseerd 

worden en geeft geen rommel. In de meeste gevallen komt er een laagdikte van 20 cm in uw 

kruipruimte te liggen. Mocht uw kruipruimte hoger zijn, kan er ook een dikkere laag worden 

aangebracht. Vanaf 50 cm hoogte kunt u ook kiezen voor isolatie tegen de onderkant van uw begane 

grondvloer.

Vragen?
Wij komen graag eens vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bekijken.

BODEMISOLATIE
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Stap 1: 
Kosteloos kruipruimte 

onderzoek. 
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Stap 2: 

wordt uitgebracht.
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Stap 3: 
EPS parels worden in de 

kruipruimte geblazen.
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Stap 4: 
Uw woning is 

geïsoleerd en wordt 

netjes achtergelaten.

Energiebesparend

Lagere stookkosten door een goed 

geïsoleerde kruipruimte.

Duurzaam

Dankzij de lagere luchtvochtigheid is er 

minder kans op rottende balken en 

roestende leidingen.

Beter wooncomfort

Geen last meer van vocht en schimmels.

Milieuvriendelijk

Lager energieverbruik waardoor

minder CO2 uitstoot.

Gunstiger energielabel

Waardevermeerdering van uw woning.

Tijdelijk 6% BTW

Hierdoor is isoleren nu nog voordeliger.

EPS Parels

Voordelen Bodemisolatie


