bodemisolatie
doe je zo

Isoleren doe je zo
Vanaf nu kan iedereen in Nederland duurzaam en comfortabel
wonen. Met UniPearls ® van THUISO ®, het nieuwe innovatieve
product voor bodem-, muur- en dakisolatie. Een slimme,
snelle en makkelijke oplossing, en daardoor nog betaalbaar
ook. Met UniPearls ® van THUISO ® wordt iedere woning en
ieder gebouw in een handomdraai hoogwaardig geïsoleerd.
Dit scheelt tijd en geld. UniPearls ® zorgen bovendien voor
een neutrale EPC-waarde en dus voor een duurzaam,
energiezuinig gebouw.
Comfortabeler

Makkelijker

THUISO heeft een uniek

Met THUISO zitten mensen
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Duurzamer

THUISO ® is goed voor het milieu.
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UniPearls ®

UniPearls ® zijn gemaakt
van gesloten geëxpandeerd
polystyreen (EPS).
Ze onderscheiden zich van
traditionele hr++ parels
in isolatiewaarde, milieuvriendelijkheid en levensduur.
Het ontwerp van de UniPearls ®
is gericht op de juiste balans
tussen t hermische geleidbaarheid en vochtopname bij
bodemisolatie. De thermische
geleidbaarheid van UniPearls ®
zorgt voor een neutrale
EPC-waarde van uw woning.
Deze energieprestatiecoëfﬁciënt bepaalt de energiezuinigheid van uw woning.

Aangenaam voor
het hele gezin
Op de bodem van uw woning vormt zich een stilstaande,
droge luchtmassa. De gesloten cellen van de eps parels
laten geen water of waterdamp toe. Bovendien door
de toepassing van bodemisolatie van THUISO ® krijgen
schimmels en ongedierte geen kans om verder te groeien.
Bodemisolatie maakt aan al deze ongemakken een einde.
Dat levert u behalve wooncomfort ook nog eens geld op.
Volgens een berekening van Milieu Centraal is het rendement
van bodemisolatie vergelijkbaar met een rente van 8%
op een spaarrekening.

Voordelen van THUISO ® bodemisolatie
Uw woning stijgt in waarde
U geniet van meer wooncomfort
U bespaart direct op je energierekening
U voorkomt schimmel en vocht
U beperkt je CO2-uitstoot
En u verdient de investering terug in gemiddeld 10 jaar

