ISOLATIE
SPOUWISOLATIE, BODEMISOLATIE, DAKISOLATIE

Dakisolatie
Een dak zonder isolatie is een van de grootste energieverspillers in een woning. Warme lucht stijgt, daarom verliest een
huis dat niet geïsoleerd is veel warmte, waarvan ongeveer 30% via het dak verloren gaat. Met goede dakisolatie wordt
er jaarlijks op stookkosten bespaard en woont men comfortabeler. Een goed geïsoleerd dak is beter voor het milieu.
De woning verliest minder warmte zodat er minder gestookt hoeft te worden. Dat scheelt gas en CO2-uitstoot.
Isoleren van zolders

Kwaliteit
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1.65 en 3.80. Het hangt van het type
woning en het gewenste energielabel
af welke plaatdikte toegepast moet gaan
worden.

Wij geven 10 jaar garantie op
de door Fihuma Isolatie
aangebracht dakisolatie.

