Wees gerust
Bouwen volgens het
ISOPROC HABITAT principe

Zet niet zomaar een gebouw.
Creëer een duurzame HABITAT,
met aandacht voor comfort, bewoners, de tand des tijds en het milieu.

DE IDEALE HABITAT
VOLGENS ISOPROC
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Gezond voor bewoners & gebouw

V

Vermijden van bouwschade

V

Lage milieu-impact

V

Lange levensduur & prestaties op lange termijn

V

Energiezuinig

V

Betaalbaar

Prestatie van een gebouw
als ideale HABITAT
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Theoretische prestaties

Effectieve prestaties
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Ons streven met het
ISOPROC HABITAT principe

Prestatie van een gebouw
als ideale HABITAT

V

LANGE TERMIJN? ONZE VISIE!

V
Vermijd door een juiste
combinatie van materialen en
een correcte uitvoering een
verschil tussen de prestaties op
papier en deze in de praktijk.
En dit over de jaren heen.
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ONTDEK HET ISOPROC HABITAT PRINCIPE >>

Renovatieproject (inblazen):
inblazen van woonhuis in
Mechelen

Renovatieproject (openblazen):
openblazen van de zoldervloer
van het station in Schaarbeek

Nieuwbouwproject:
inblazen politietoren in
Charleroi

Lage milieu-impact:

• hernieuwbare
grondstof: gerecycleerde
Technische eigenschappen
Totaalaanpak en technische
ondersteuning
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• Lage densiteitscellulose
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• Opgenomen in EPB databank
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ANDERE MERKEN IN ONZE PORTFOLIO
+32

helpdesk

15 62 19 35

Bekijk er eveneens onze professionele
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Kijk op www.isoproc.be voor+32
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en en referenties.

15 62 19 35
technical@isoproc.be

Laat ons je gebouw testen

+32 15 62 39 35
testing@isoproc.be

