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Als bedrijf hebben wij bewust gekozen voor vloerisolatie. Dat is ons 
specialisme, onze passie. Daar kunnen we u alles over vertellen. 
Door samenwerking met andere gespecialiseerde bedrijven kunnen we 
u een totaalpakket bieden als het om duurzaamheid gaat.

Wie zijn wij?

Wat wij belangrijk vinden
Dat u een goed advies krijgt op basis van uw vragen/wensen, 
zodat u een eigen afweging kunt maken.

Een adviesgesprek dat altijd gecombineerd wordt met een 
inspectie van de kruipruimte. 

Een garantietermijn van 10 jaar op zowel de kwaliteits-
producten, als op het aanbrengen ervan.

Wat de klanten vertellen waar wij de vloer al mochten isoleren.
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Een niet of slecht geïsoleerde vloer laat veel warmte weg-
lekken. Deze warmte zorgt voor verdamping van vocht in uw 
kruipruimte. Dit gaat weer ten koste van het leefklimaat in de 
woning en is nadelig voor de energierekening. PIF isolatie is 
i.c.m. een bodemfolie een uitstekende oplossing. 

Is het aantoonbaar?

Bodemfolie

Hoe werkt PIF isolatie?

Waarom de vloer isoleren?
Voordat PIF isolatie wordt aangebracht, 
plaatsen we eerst een bodemfolie. Het 
effect van bodemfolie: geen muffe lucht 
meer uit de kruipruimte en er wordt 
afgerekend met de verdamping van vocht.

PIF isolatie is een innovatieve, hoogwaardige en meerlaagse
isolatiefolie. Deze bestaat uit meerdere lagen reflecterende 
folie, die op afstand worden gehouden met luchtkussens. De 
unieke isolatiewerking van het materiaal is (naast stilstaande 
lucht) op basis van thermische reflectie. 
Dit betekent dat de warmte boven de vloer blijft en niet naar 
de onderzijde verdwijnt. Het is een warmte reflecterende en 
tevens koude isolerende laag.

Waarom nog wonen op een koude vloer? 
Waarom de kruipruimte opwarmen? 
Isoleren heeft een aantoonbaar effect en 
is met een warmtecamera inzichtelijk te 
maken.

10 jaar garantie op de kwaliteits-
producten

Minimaal ruimteverlies.

De isolatiewaarde wordt bepaald 
door de warmteweerstand. Dat is 
de Rd-waarde. De meest toegepast 
variant heeft een isolatiewaarde van 
Rd 3.58 m²K/W. Hier mag de isolatie-
waarde van de vloer nog bij, zodat je 
op een Rc-waarde van 3.73 m²K/W 
uitkomt.

Onze gebruikers melden een 
gemiddelde besparing van 15% tot 
20% op de verwarmingskosten per 
jaar. Bij vloerverwarming kan de 
besparing oplopen tot ruim 30%.

Meer wooncomfort.
PIF isolatie

Bodemfolie

De isolatiewaarde van een veel toegepaste variant is Rc 3.8 m2/K/W

Kenmerken van PIF

De afgegeven isolatiewaarde van de producten voldoet aan de 
ISSO norm. Dit keurmerk staat borg voor kwaliteit.


