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ISOLPRO controleert eerst of de spouwmuur van uw woning geschikt is 
voor het inblazen van minerale wol. De na-isolatie van uw spouwmuur 
betekent voor u:
•  beperkte investering met korte terugverdientijd                                                     
•  propere en veilige manier van uitvoeren                                                                 
•  geen bouwvergunning nodig voor de ingreep.

ISOLPRO isoleert uw vloeren en verdiepingsvloeren.                                                     
• speciale isolerende platen uit polyurethaan of XPS                                                    
• verdiepingsvloeren worden akoestisch geïsoleerd tegen  

omgeving- en stapgeluiden                                                  
•  gegarandeerde druksterkte met ATG keuring    

* alle documenten voor premies en belastingaftrek worden door ISOLPRO opgemaakt en aan u bezorgd.
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ISOLPRO: DE PROFESSIONAL IN THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE IN UW REGIO

vloerisolatie *

Dak & zolDerisolatie *

spouwmuur *

Gyproc / zolDerrenovatie & inrichtinG

Gevel & kelDerwanD *

kruipkelDer & plafonD *

Uw dak of zoldervloer wordt door ISOLPRO nauwkeurig en vakkundig  
geïsoleerd.                                
•  luchtdicht en dampremmend afgewerkt met de modernste materialen                                    
•  laat aanzienlijke energiebesparingen toe     
•  uitlatten van daken of het plaatsen van OSB-platen voor een  

beloopbare vloer. 

Gevel- en kelderwandisolatie door ISOLPRO geplaatst vermindert de 
warmteverliezen en maakt het mogelijk een geschikt binnenklimaat  
te creëren
• hogere oppervlaktetemperaturen van de wanden                                                     
• voorkomt condensatie en schimmelvorming in deze ruimte                                             
• geen muffe kelderlucht” bij een goed geïsoleerde kelder

Veroorzaakt warmteverlies en koude vloeren.            
ISOLPRO isoleert uw kruipkelder of kelderplafond als alternatief  
voor het isoleren van uw vloer.        
• vloeren blijven intact: geen breekwerk of stofhinder                                                
• verhoogd wooncomfort en prettig aanvoelende vloeren                                          
• voorkomt schimmelvorming ter hoogte van de plinten

Uw zolder is een aparte ruimte: een hellend dak, sfeervolle lichtinval en 
bijzondere afmetingen.  
ISOLPRO verzorgt alle zolderrenovaties van A tot Z.                                                     
•  nauwkeurige budgettering en planning van de werken 
•  hoogkwalitatieve afwerking met gyproc of pleisterwerk: schildersklaar
•  gecoördineerde samenwerking met dakwerker, electricien en  

loodgieter  
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