ZOLDERVLOERISOLATIE
DIRECT ENERGIE BESPAREN

Zoldervloerisolatie

Zoldervloerisolatie
Naast dakisolatie beschikt Plus Isolatie ook over verdiepingsvloerisolatie,
ook wel zoldervloerisolatie genoemd. Deze vorm van isolatie is te

zorgt voor een duurzame isolatiedeken in uw zoldervloer.

vergelijken met de na-isolatie van spouwmuren. Door het hoogwaardig
isolerende glaswol in uw zoldervloer ontstaat er een duurzame
isolatiedeken. De warmte in de kamer onder uw zolder zal constanter
blijven en niet steeds verdwijnen door het plafond. Door het lichte gewicht
en de optimale verdeling tussen de balklagen is er geen kans op inzakken.
Daarnaast beschikt het over een uitstekende akoestische demping.
Met deze vorm van woningisolatie bespaard u energiekosten en creëert u

Erkend Knauf installateur
Door onze vakbekwame medewerkers op te leiden,
weten wij uitstekend hoe én wanneer we Knauf als
beste oplossing kunnen gebruiken. Plus Isolatie is dan

tegelijkertijd een behaaglijk comfort in de zomer en winter. Hierdoor
verminderd de CO2 uitstoot. Isoleren is niet alleen goed voor uw
portemonnee, maar ook voor het milieu!

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.

Meer informatie?

www.plusisolatie.nl

info@plusisolatie.nl

0548-547616
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Voordelen
Zoldervloerisolatie
Optimale isolatie
Geen warmte verlies door de zoldervloer,
en een uitstekende akoestische demping.

Stap 3:

Stap 4:

Stap 1:

Stap 2:

Offerte wordt

Gaten worden

Uw woning is

Snelle terugverdientijd

uitgebracht.

geboord in de

door de gaten tussen de

geïsoleerd en wordt

Hoge energie- en kostenbesparing.

zoldervloer.

balken geblazen.

netjes achtergelaten.
Beter wooncomfort
Behaaglijk warm in de winter, lekker koel
in de zomer.
Milieuvriendelijk
Lager energieverbruik waardoor
minder CO2 uitstoot.
Gunstiger energielabel
Waardevermeerdering van uw woning.
Tijdelijk 6% BTW
Hierdoor is isoleren nu nog voordeliger.

Werkwijze zoldervloerisolatie
Allereerst beginnen we met het aanbrengen van een gatenpatroon in de houten zoldervloer.
Deze kleine ingreep is vaak goedkoper dan dakisolatie en bij zolders die vaak alleen voor opslag
worden gebruikt de perfecte oplossing.

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

www.plusisolatie.nl
info@plusisolatie.nl
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