Slim besparen met WoonWijzerWinkel
alle oplossingen onder één dak

Kijk op woonwijzerwinkel.nl

voor alle oplossingen!

Inkoopactie:
Isolatie
Isolatie is altijd de basis van
verduurzaming. Start nu
voordelig met verduurzamen,
met onze inkoopacties voor
bodem-, vloer-, spouw-, glasen dakisolatie!

✓ De eerste stap naar aardgasvrij
✓ Bespaar op uw energierekening
✓ Snel en voordelig verduurzamen
✓ Comfortverhogend

Inschrijven kan tot 31 mei 2O19
Geef u snel op via woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie
.nl/inkoop
isolatie

EEN GREEP UIT HET ISOLATIE AANBOD
BODEM: EPS PARELS
Tot wel

15%
korting!

VLOER: PIF

Actieprijs*

Tot wel

€ 24,- /m

2

Besparing per jaar**

€ 2OO,-

1O%
korting!

Actieprijs*

€ 34,- /m2
Besparing per jaar**

€ 25O,-

Als het niet mogelijk is om vloerisolatie
aan te brengen, of als de kruipruimte erg
vochtig is, adviseren we bodemisolatie.
Bij bodemisolatie wordt er via het
kruipluik een laag isolatiemateriaal op
de bodem aangebracht.

Isolatiefolie is een luchtdichte deken,
bestaande uit lagen reflectiefolie,
afgewisseld met lagen noppenfolie.
Isolatiefolie wordt eenvoudig vanuit de
kruipruimte tegen de onderzijde van de
vloer bevestigd.

SPOUW: SUPAFIL

DAK: ISOFLOC

Tot wel

12%
korting!

Actieprijs*

€ 14,5O /m

2

Besparing per jaar**

Tot wel

15%
korting!

€ 26O,-

Supafil spouwmuurisolatie is eenvoudig
aan te brengen en heeft een korte
terugverdientijd. De glaswolvlokken
worden onder hoge druk in de spouw
gespoten. Hiervoor worden boorgaatjes
gemaakt in de voeg van de buitenmuur.

Actieprijs*

€ 34,5O /m2
Besparing per jaar**

€ 8OO,-

Isofloc bestaat uit losse cellulosevlokken
en werkt geluids- en warmteisolerend.
De vlokken, gemaakt van gerecycled
krantenpapier, worden door middel van
blazen, sprayen of handmatige verdeling
verwerktin gesloten constructies.

GLAS: HR++
Tot wel

1O%
korting!

Actieprijs*

€ 169,- /m2
Besparing per jaar**

€ 18,- /m

2

HR++ glas is het modernste dubbelglas.
In tegenstelling tot traditioneel dubbelglas, is HR++ glas niet gevuld met lucht,
maar met edelgas. Dit geeft een betere
isolerende werking.

SCHRIJF U VOOR 31 MEI IN
Bekijk de aanbiedingen op
woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie
* indicatieprijs incl. montage en btw, maar excl.
bijkomende situatie afhankelijke meerkosten
** geschatte besparing voor een gemiddeld
huishouden volgens milieucentraal.nl
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