
Dit is een uitwerking van de drie geselecteerde aanbieders. De keuze is aan jou. Je ontvangt altijd eerst
een vrijblijvende, op maat gemaakte offerte. Pas daarna maak je een definitieve keuze.

AANBOD VOOR VLOERISOLATIE

We hebben rekening gehouden met verschillende omstandigheden en bodem- en vloerisolatie opties
onderzocht. Uiteindelijk hebben we rekening houdend met de Kwaaitaal vloeren een keuze gemaakt
voor 3 leveranciers met een drietal oplossingen.

Het isoleren van de vloer heeft een aantal voordelen ten opzichte van bodemisolatie. Door de vloer te
isoleren en niet de kruipruimte zorg je ervoor dat de warmte niet via de ventilatie van de kruipruimte
alsnog naar buiten geblazen wordt. Daarnaast gaat bodemisolatie vooral de kou van de bodem tegen en
niet die van de buitenlucht die door ventilatie van de kruipruimte de onderzijde van de vloer afkoelt. Tot
slot zorg je met vloerisolatie ook voor betere kierdichting, waardoor je minder warmte verliest.

VLOERISOLATIE

BESPAAR MET DE BUURT 
door collectieve inkoopacties voor Ommoord
Samen met anderen uit de buurt profiteren van gunstige tarieven voor vloer- en/of
dakisolatie? Dat kan! In deze brochure ontdek je de mogelijkheden en kun je je
direct aanmelden voor een vrijblijvende offerte.

Wil je ook korting op je vloer- en/of dakisolatie? Meld je direct aan via ommoord@alexenergie.nl

Meedoen? Stuur een e-mail naar ommoord@alexenergie.nl en ontvang een vrijblijvende offerte

naaddicht is tussen de meerlaagse luchtzakken gemaakt van aluminiumfolie. Het wordt bevestigd aan de
onderzijde.

Bij de PIF en Tonzon oplossingen wordt er een grondzeil op de bodem gelegd. Het houdt de kruipruimte
beter droog, zeker als deze geventileerd wordt. Een goede oplossing als je nooit in de kruipruimte hoeft
te zijn. De uitvoerders bekijken van tevoren ook het leidingwerk. Door de wc door te spoelen en de
kraan aan te zetten, kun je zelf ook kijken of er lekkages zijn die eerst opgelost moeten worden.

3 TYPES VLOERISOLATIE

PIF-folie Elastospray Tonzon

PIF-folie is een meerdaagse isolatiefolie
dat bestaat uit lagen aluminiumfolie
afgewisseld met luchtkussens die
gemonteerd worden tegen de onderkant
van de vloer. Elastospray is een twee
componenten isolatiemateriaal dat aan de
onderkant van de vloer wordt aangebracht. 
Tonzon zijn kussenzakken van tweezijdig
gemetalliseerde polyesterfolie die  
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