
Wij hebben de oplossing voor uw bestaande of nieuwe woning. Ook bij 
ogenschijnlijk probleemloze kruipruimtes is isoleren erg belangrijk. 

Wij zijn al 25 jaar op de markt, inmiddels zijn meer dan 110.000 woningen van 
schelpen voorzien en unaniem is men zeer tevreden, zeker ook de meer 
vocht/koude gevoelige mensen met reuma of astma.

Noorse stroomschelpen, gewonnen uit de Noordzee, Waddenzee en
 Zeeuwse wateren vormen de basis van de schelpenisolatie. De schelpen

werken isolerend, vochtwerend en stankwerend. Na vloerisolatie daalt het 
gasverbruik op jaarbasis gemiddeld 325 m³. Huiseigenaren die Isoschelpen 
lieten aanbrengen, merken dat het huis minder tocht, gelijkmatiger warm is, 
en dat ze geen last meer hebben van vocht in de kruipruimte. Daarnaast zal 
uw huis in waarde stijgen, omdat potentiele kopers bereid zijn meer geld te 
betalen voor een goed geïsoleerde woning. 

Vanaf 1 januari 2008 zijn huiseigenaren verplicht bij de verkoop en verhuur 
van hun woning aan te geven hoe energiezuinig hun huis is. Met dit energie-

label wordt het extra aantrekkelijk te investeren in goede isolatie en zuinige 
installaties. U bespaart niet alleen op energiekosten, maar uit onderzoek blijkt 
dat 75% van de Nederlanders meer geld wil betalen voor een energiezuinig huis. 
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is (van A t/m G). Een 
schelpenpakket van 25 cm zorgt voor een isolatiewaarde van ca. R=2,5.

Ons product is duurzaam, omdat een laag Isoschelpen een eeuwig blijvende 
werking heeft, het zal niet gaan stinken, branden, rotten, scheuren, lekken 

of beschimmelen. Dit in tegenstelling tot kunstmatige/onnatuurlijke producten, 
deze verliezen na verloop van tijd hun isolerende werking. Schelpen werken 
zelfs zuiverend en zullen elk type vloer droog en intact houden. Of het nu om 
een betonnen of houten vloer gaat. Een ander voordeel van schelpen boven 
het gebruik van onnatuurlijke producten is dat er geen chemische processen 
aan te pas komen om het product te vervaardigen. En dat is weer beter voor 
ons milieu.

Koude vloer, vochtige woning?
Kies voor de natuurlijke oplossing!
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KRUIPRUIMTE ISOLATIE

Waarom Isoschelp®
 ?

• Warmte-isolerend, dus minder stookkosten

• Isolerende bodemafsluiter, geeft vocht geen kans

• Natuurlijke en blijvende drainage

• Maakt een einde aan stank, zilvervisjes, pissebedden en 
 ander ongedierte wat van vochtige ruimtes houdt
 Ook zwam en schimmels verdwijnen met het toepassen van Isoschelp.

• Milieuvriendelijk en duurzaam materiaal

• Lichtgewicht opvulmiddel bij verzakkingen

• Vlotte en snelle plaatsing

• Levenslange garantie (Andere isolatiematerialen hebben 
 een beperktere levensduur en vaak vervalt de garantie na 10 jaar)

• Waardevermeerdering van de woning

• Werkt zuiverend en zorgt voor een aangenaam klimaat in de
 hele woning, vooral voor mensen die erg gevoelig zijn voor lucht
 vochtigheidsverschillen (denk aan reuma, astma) is deze
 toepassing bijzonder geschikt

• Kostenbesparend

• Subsidie mogelijk (vraag ons naar de mogelijkheden)

Voor meer informatie over 

Isoschelp®
 gaat u naar :

www.isoschelp.nl

Schelpenisolatie bij renovatie

Schelpenisolatie bij natuurlijk bouwen

Nazorg bij aangetaste betonvloeren

Voor .......

Na .......
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Kostenbesparend en duurzaam

Schelpenisolatie bij nieuwbouw....
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