Dakisolatie
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 thermische geleidbaarheid en vochtopname bij
dakisolatie. De thermische
geleidbaarheid van UniPearls ®
zorgt voor een neutrale
EPC-waarde van uw woning.
Deze energieprestatiecoëfﬁciënt bepaalt de energiezuinigheid van uw woning.

THUISO dakisolatie
®

THUISO ® produceert precies op maat gemaakte
prefab dakelementen. Hiervoor heeft THUISO ®
een uniek softwareprogramma ontwikkeld:
1

Alles wordt vooraf ingemeten.

2

Vervolgens in onze fabriek op maat gemaakt.

3

Daarna snel geplaatst zónder hak-, breek- en zaagwerk!
THUISO ® dakelement

Productinformatie dakelement
Producttype (RC-waarde)

3,5

Breedte in mm

600

Totaaldikte in mm

125

Totaalgewicht in kg/m2

ca. 7

Levertijd in werkdagen

i.o.v.

Overschilderd
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