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Een huis 
waarin iedereen 
zich goed voelt

Wim, papa

Ik wou absoluut dat onze 
garage maximaal werd 
geïsoleerd. Zo kan ik ook 
in putje winter sleutelen 
aan mijn oldtimer zonder 
verkleumde handen.

Isoleren doet u maar één keer. Als 
u het goed doet, bespaart u op uw 
energiefactuur en bouwt u mee aan 
de toekomst van uw kinderen.

Met Recticel Insulation kiest u 
voor een ervaren partner en hoog-
waardige oplossingen die u een 
comfortabele en zorgeloze  
toekomst verzekeren.

Het is belangrijk dat we ons goed voelen 
in ons huis. Met een goed geïsoleerde 
woning zorgt u voor een aangenaam  
binnenklimaat en een comfortabel gevoel. 
Dag in, dag uit.
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meer over 
isolatie voor 
platte daken
op p. 8



Olivia, baby

Jonas, student 

Hilde, mama

Mijn ouders waren superblij met de 
premie die ze kregen om het dak 
te isoleren. En ik geniet nu van de 
gezellige tv-kamer op zolder waar 
ik samen met mijn vriendinnen kan 
kletsen en naar series kijken. 

Het liefste wat ik 
doe, is achter onze 
poes Minou aan 
kruipen. De vloer is 
altijd lekker warm, 
dat vinden de kat en 
ik zeer leuk.

Eindelijk kan ik oefenen op mijn gitaar 
wanneer ik wil. Dankzij Silentwall heb-

ben de anderen geen last meer van 
mij. En ik niet van hen. Oh, yeah!

Je huis goed isoleren en daarvoor een 
mooie premie krijgen, da’s twee keer winst! 

Onze energiefactuur is nu een pak lager. 
Met het geld dat we uitsparen, kunnen we 

met ons gezin een mooie reis maken.

Yente, studente

meer over 
akoestische 
isolatie op
p. 11

meer over 
isolatie voor 
muren op
p. 10

meer over 
isolatie voor 
hellende 
daken op p. 9

meer over 
isolatie voor 
vloeren op
p. 11



Isoleren brengt op
Door slim te BENOveren in plaats van gewoon te renoveren, verlaagt uw energiefactuur en 
stijgt uw wooncomfort én de waarde uw woning. Bovendien bewijst u het milieu een goede 
dienst en geniet u van tal van premies. Niet twijfelen dus!

Gratis advies van experts
Hebt u vragen over het isoleren van uw woning? Ons team van isolatie-experts staat voor u 
klaar. Wij helpen u bij al uw technische vragen. We geven advies over materialen en plaat-
sing en bieden u een oplossing op maat. Aarzel niet om ons te contacteren.  
Bel ons op 056 43 89 43 of mail naar recticelinsulation@recticel.com.

100% Keymark gecertificeerd
Bij Recticel Insulation zijn we bijzonder trots op ons Keymark-certificaat. 
Om dit onafhankelijk Europees kwaliteitslabel te behalen, moeten al onze 
producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsvereisten. Elk jaar worden ze 
door externe experts onderworpen aan de strengste controles.

Renoveren is een goed idee. Maar als u het maximum uit uw investering wilt halen, is het 
belangrijk dat u de juiste keuzes maakt en toekomstgericht denkt. Met Recticel Insulation 
kiest u voor een ervaren partner en innovatieve isolatieoplossingen. 

Renoveren? 
Pak het slim aan.

U zorgt voor een maximale vermindering van uw energieverbruik door te BENOveren in 
een logische volgorde. Eérst het dak isoleren, dan de buitenmuren isoleren, vervolgens het 
raamkader en/of de beglazing van ramen en deuren BENOveren, daarna de vloeren isoleren 
en ten slotte voor de juiste technieken kiezen.

Een goed geïsoleerde bouwschil is dus erg belangrijk wanneer u BENOveert. Maar wat is 
een bouwschil precies? Net zoals ons lichaam wordt ook onze woning omgeven door een 
huid, de bouwschil. Eenvoudig omschreven vormt die de grens tussen de binnenzijde van 
de woning en de buitenwereld. Zij bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, 
de deuren en het dak. Een woning is energiezuinig als er zo weinig mogelijk warmte verloren 
gaat langs de bouwschil. Vandaar dat die schil goed en zonder onderbrekingen geïsoleerd 
en luchtdicht moet zijn om de warmteverliezen te beperken.

Kies voor de hoogkwalitatieve isolatieproducten van Recticel Insulation om zo energiezuinig 
mogelijk te renoveren. Dankzij hun uitstekende isolatiewaarde en hoge duurzaamheid hoeft 
u maar één keer in uw leven te isoleren. Hoe sneller u het doet, hoe groter uw voordeel! 
Bovendien gaat ook uw wooncomfort er op vooruit.

Doe het in 
de juiste volgorde

1

Dak
2

Buitenmuren
3  

Glas, ramen
en deuren

4

Vloeren
5

Technieken

BENOveren in 5 stappen  
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tip Als u zeer grondig renoveert (een ingrijpende energetische renovatie), 
bent u wettelijk verplicht om ook te voldoen aan de EPB-vereisten 
(Energieprestatie en Binnenklimaat).
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Renoveren? 
Pak het slim aan.

Europa wil alle huizen en
appartementen energiezuinig 
maken. Daarom kunt u in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië 
genieten van diverse premies om 
uw dak, buitenmuren en vloeren 
te isoleren. Voor uw portefeuille 
is dat twee keer goed nieuws: 
uw eenmalige investering is 
aanzienlijk kleiner dankzij de 
premies, en uw energiefactuur 
is elke maand lager dankzij de 
isolatie.

PREMIES MUURISOLATIE IN 2019
  VLAANDEREN: 

Powerwall® buitengevelisolatie 
Alleen als u de werken door een aannemer laat uitvoeren. 
Isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde:
- RD-waarde*  minstens 3 m²K/W € 15/m²  

Eurothane® G binnenisolatie
Alleen als u de werken door een aannemer laat uitvoeren, die beschikt over certificaat van 
bekwaamheid of aspirant. Uw aannemer kan zich bij Recticel Insulation informeren om een 
vereiste opleiding over binnenisolatie te volgen. Werken begeleid door een architect met 
controle op de uitvoering van de werken, komen ook in aanmerking.
- RD-waarde*  minstens 2 m²K/W € 15/m²

  BRUSSEL:

Powerwall® buitengevelisolatie, Eurothane® G binnenisolatie 
Alleen als u de werken door een aannemer laat uitvoeren.

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde (Powerwall®):
Bij een RD-waarde*  van minstens 3,5 m²K/W
Basiscategorie  € 55/m²  max. 50% van de factuur
Gemiddelde inkomens  € 65/m² max. 50% van de factuur
Lage inkomens  € 75/m² max. 50% van de factuur

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de binnenzijde (Eurothane® G):
Bij een RD-waarde*  van minstens 2 m²K/W
Basiscategorie  € 20/m²  max. 50% van de factuur
Gemiddelde inkomens  € 25/m²  max. 50% van de factuur
Lage inkomens  € 30/m²  max. 50% van de factuur

PREMIES DAKISOLATIE IN 2019

  BRUSSEL:
dakisolatie of zoldervloerisolatie van uw onverwarmde zolder 
Bij een RD-waarde*  van minstens 4 m²K/W:
Basiscategorie  € 20/m²
Gemiddelde inkomens  € 30/m²
Lage inkomens  € 40/m²

  VLAANDEREN:
dakisolatie of zoldervloerisolatie van uw onverwarmde zolder 
- RD-waarde*  minstens 4,5 m²K/W
- Als de aannemer plaatst: € 4/m²
- Als u zelf plaatst: € 2/m²

Leve de isolatiepremies
Benieuwd voor welke isolatiepremies u in aanmerking komt? 
Hiernaast ziet u een beknopt overzicht. Meer weten over de 
isolatiepremies? Surf naar www.recticelinsulation.be.  
U kunt er ook doorklikken naar de websites van de
overheden voor de recentste informatie.

100% terugverdiend na 8 jaar 
Premies zijn maar een eerste stap in het terugverdieneffect van 
isolatie. De energiewinst die u de volgende jaren boekt, zorgt 
ervoor dat u uw investering dubbel en dik terugverdient. 

Concreet voorbeeld: als u een dak van 100 m2 isoleert met 
10 cm Recticel® isolatie met een lambda van 0,022 W/mK, 
betaalt de kost zich - gemiddeld - na acht jaar helemaal terug. 
Dit komt neer op een rendement van 12,5% op jaarbasis.  

Isoleren: 
tel uw 
winst!

Alle informatie op deze pagina’s is geldig bij druk van deze krant op 01/02/2019.

KORTING OP ONROERENDE VOORHEFFING VOOR LAAG E-PEIL 
BIJ INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE
Voor nieuwe bouwaanvragen vanaf 1 oktober 2016 voor een IER (ingrijpende energetische renovatie) kunt 
u in Vlaanderen gedurende 5 jaar een korting op de onroerende voorheffing ontvangen.

TOTAALRENOVATIEBONUS OF BENO-PASS IN VLAANDEREN 
Alleen als u de werken door een aannemer laat uitvoeren. Doe-het-zelf enkel bij dakisolatie mogelijk. 
Te activeren voor eindfacturen vanaf 1/1/2017. 1 BENO-pass per woning of wooneenheid. Binnen een 
periode van 5 jaar na eerste geactiveerde eindfactuur, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren uit 
volgende lijst (de investering die zorgde voor de activatie meegeteld): 1) dak- of zoldervloerisolatie ≥ 30 
m², 2) spouw, buitenisolatie of binnenisolatie ≥ 30 m², 3) vloerisolatie ≥ 30 m², 4) nieuwe beglazing ≥ 5 
m², 5) zonneboiler, 6) warmtepomp, 7) ventilatiesysteem. Supplement in woningen na 3 investeringen: 
1250 euro, na 4: 1750 euro in totaal, na 5 en opmaak EPC: 2750 euro in totaal, na 6: 3750 euro in totaal, 
na 7: 4750 euro in totaal. Algemene voorwaarde: de volledige woning moet geïsoleerd zijn conform de 
minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een premie vanaf 2017 voor dak, vloer, muur, beglazing om 
voor de betreffende maatregel mee te tellen.

  VLAANDEREN: 
Voor isolatie op volle grond en van kelderplafonds, uitgevoerd door een aannemer.
- RD-waarde*  minstens 2 m²K/W € 6/m²

PREMIES VLOERISOLATIE IN 2019

  BRUSSEL: 
Voor isolatie op volle grond en van kelderplafonds, uitgevoerd door een aannemer. 

Voor vloertegels: RD-waarde*  van minstens 2 m²K/W

Voor plafond kelder: 
RD-waarde*  van minstens 3,5 m²K/W
Basiscategorie   € 20/m²
Gemiddelde inkomens   € 25/m²
Lage inkomens  € 30/m²

Premies in Wallonië: energie.wallonie.be

energiekost zonder 
aangepaste isolatie

Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal (in functie van de dikte).  
Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter het isoleert.*

energiekost met Recticel 
Insulation isolatie

investering Gemiddelde 
terugverdientijd:

8 jaar 
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Als u bouwt, 
kunt u veel geld 
verdienen.
Bouwen is duur. Maar als u het goed aanpakt, kunt u in de toekomst 
ook veel geld verdienen. Eén keer goed isoleren rendeert levenslang;  
u bespaart tot 75% op uw energiefactuur. Bij een nieuwbouwwoning of 
aanbouw is Recticel Insulation uw ideale partner. Onze duurzame 
isolatieoplossingen voor de hele bouwschil maken écht het verschil.

Investeer met 
nieuwbouw in uw 
toekomst 
Wie bouwt, doet dat uiteraard voor het leven. 
Daarom kiest u best voor duurzame materialen 
van hoge kwaliteit. Dat geldt zeker voor isolatie; 
als u optimaal isoleert, levert het u heel wat 
voordelen op. 

Dankzij een goede isolatie bespaart u fors op 
uw energiefacturen. En u ervaart puur woon-
comfort, zowel in de zomer als in de winter. 
Bovendien helpt u het milieu door minder CO2 
uit te stoten. 

Redenen genoeg dus om uw woning van onder 
tot boven te isoleren met Recticel Insulation. 
Het is een uitstekende investering in de 
toekomst.

Wie niet optimaal isoleert,
verspilt veel energie en geld 

Zorg bij nieuwbouw voor 
een optimaal geïsoleerde 
bouwschil zonder thermische 
onderbrekingen. Investeer 
in kwaliteit en kies voor 
specifieke Recticel® isola-
tieoplossingen met hoge 
isolatiewaarde voor dak, 
muren en vloeren.

tip 

25%*

35%*

15%*

* Energieverlies bij een niet-geïsoleerd huis



Vermindering onroerende voorheffing voor 
energiezuinige nieuwbouwwoningen in 2019
Als u een nieuwe woning bouwt, moet ze energiezuinig zijn en voldoen aan de 
huidige eisen voor EPB (Energieprestatieregelgeving) en de wettelijke energienorm 
(het E-peil). Is het toegekende E-peil van uw woning aanzienlijk lager dan de norm,  
dan krijgt u in Vlaanderen een vermindering van de onroerende voorheffing. 
Die vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.  
U hoeft er dus zelf niets voor te doen.

Aanvraag
stedenbouwkundige 
vergunning E-peil Vermindering Periode

Vanaf 1-1-2016 max. E30 50% 5 jaar

max. E20 100% 5 jaar

Er zijn ook  
premies voor 
nieuwbouw!

BEN staat 
voor de deur
Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa 
verplicht bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Maar waarom zou 
u tot dan wachten als het nu al kan?  U doet er immers alle 
voordeel bij: uw energiefactuur daalt, de waarde van uw woning 
stijgt en uw wooncomfort gaat er sterk op vooruit.

Ontdek hoe coach BEN u helpt om toekomstgericht te 
bouwen.  Surf naar www.iedereenBen.be en kijk op 
iedereenBen.tv 

tip 

Architect: 
Architektuurburo 
Dirk Hulpia
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No more
space to
 insulate

Ultradunne vacuümisolatie veilig beschermd door harde PIR-platen
voor platte daken en terrassen

Het dak vormt de grootste 
verliespost van energie, van 
warmte en dus van geld. Via 
een ongeïsoleerd dak gaat tot 
twee keer meer warmte verloren 
dan via ongeïsoleerde 
buitenmuren.
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U hebt een plat dak.
Recticel Insulation heeft een uitgebreid gamma aan 
isolatieoplossingen voor platte daken, zoals Eurothane® Bi-4  
en Eurothane® Silver. Deze PIR-isolatieplaten hebben een 
uitstekende isolatiewaarde en bieden dus hoge thermische 
prestaties. Ze zijn licht en makkelijk te plaatsen. Recticel 
Insulation heeft ook isolatieplaten met een lichte helling 
(afschotisolatie) die zorgt voor een perfecte afvoer van het 
regenwater.

Deck-VQ® is dan weer onze allernieuwste state-of-the-art-
oplossing die u toelaat om maximaal te isoleren met zo weinig 
mogelijk ruimteverlies. Deck-VQ® is ideaal om toe te passen op 
dakterrassen en balkons. Deck-VQ® bestaat uit een vacuüm 
isolatiekern met daarrond een stevige PU-beschermingslaag. 
Dankzij de extreem goede isolatiewaarde van de vacuüm 
isolatiekern (λ 0,006 W/mK) kunt u heel wat ruimte winnen en 
hoeft uw aannemer de dakopstand niet aan te passen.

Eurothane® Bi-4
• Goede thermische prestaties:  
 λd*  = 0,026 W/mK
• Lichtgewicht en 
 eenvoudig te installeren
• Geschikt voor gebruik met  
 kunststof- of bitumineuze 
 dichtingslagen

Deck-VQ®

• Dé oplossing waar de   
 ruimte voor isolatie beperkt is
• Ultrahoge thermische  
 prestaties (λD*  = 0,006 W/mK  
 in de kern). Met een dikte van  
 45 mm heeft u al een   
 Rd-waarde* van 5,00 m²K/W.
• Eenvoudige installatie,  
 prima service dankzij de   
 technische begeleiding en   
 het legplan van ons 
 Recticel Insulation team

Warmtegeleidingscoëfficiënt λd (lambda-waarde): geeft aan hoeveel warmte een 
materiaal geleidt. Hoe lager deze coëfficiënt, hoe beter het isolatiemateriaal.  
Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal (in functie van de dikte). 
Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter het isoleert.

*

STAP 1

dakisolatie
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Move on.

U hebt een hellend dak.
Voor hellende daken biedt Recticel Insulation onder andere Powerroof®, 
Powerroof® Max en L-Ments® aan. Deze isolatieoplossingen worden aan de 
buitenzijde van het dak geplaatst. Zo creëert u een doorlopend isolatieschild. 
Een aannemer zal ervoor zorgen dat de isolatie goed aaneensluitend wordt 
geplaatst. Hij zal eventueel extra maatregelen nemen om de wind- en 
luchtdichtheid te optimaliseren; via allerlei spleten en kieren kan er immers 
nog heel wat warmte verloren gaan. Dat warmteverlies doet de energiefactuur 
onnodig stijgen en vergroot het risico op condensatieproblemen.

Maak nu ook kennis met Comfofix®, het nieuwe pop-in-concept voor hellende 
daken: de snelste isolatie op de markt. Deze platen worden op hun plaats 
geduwd en de klus is geklaard. Dankzij hun hoge thermische prestaties is er 
bovendien slechts één dunne laag isolatiemateriaal nodig. De isolatie past zo 
tussen de dakspanten, waardoor u plaats bespaart onder het dak.

Powerroof® en 
Powerroof® Max
• Isolatieplaten met goede thermische   
 prestaties: λd*  = 0,022 W/mK
• Zorgt voor een winddicht dak (in 
 combinatie met Rectivent® onderdakfolie)
• Eenvoudige en snelle installatie aan de  
 buitenzijde van het dak (sarking systeem)
• Ideaal voor renovatie en restauratie

L-Ments® 
• Zelfdragende en isolerende dakelementen met 
 goede thermische prestaties: λd*  = 0,023 W/mK
• Keuzevrijheid ten aanzien van de binnenafwerking
• Lichtgewicht
• Snelle installatie
• Zelfdragende isolatiepanelen combineren vijf componenten in  
 één dakelement (onderdakfolie, houten tengellatten, 
 meerlaagse kraft-alubekleding, PIR-isolatie en 
 geïntegreerde houten verstijvers)
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De isolatie van uw gevel of buitenmuren vormt een tweede 
belangrijke stap. Na het dak zijn niet-geïsoleerde of onvoldoende 
geïsoleerde buitenmuren immers de tweede grootste oorzaak van 
warmteverlies. Isoleer dus goed uw buitenmuren en geniet 
levenslang van meer comfort in uw huis.

Binnenmuren 
isoleren?
Als u uw muren langs binnen wilt isoleren, kiest u 
voor Eurothane® G binnenisolatie. Deze isolatieplaten 
hebben een gipskartonplaat aan de binnenzijde die 
schilder- en behangklaar is. Tussen het gipskarton en 
de isolatie zit bovendien al een dampremmende laag. 
Kies nu voor Eurothane® G Xentro® voor een nog betere 
isolatiewaarde, zodat u minder ruimte verliest.

Powerwall®
• Buitengevelisolatie met goede 
 thermische prestaties: λd*  = 0,022 W/mK
• Maakt deel uit van het Isofinish® concept  
 voor buitengevelisolatie en -afwerking.  
 Isofinish® is een samenwerking tussen  
 zes sterke merken uit de bouw (Recticel 
 Insulation, Borgh, Deceuninck, Eternit,  
 VMZINC en Wienerberger)
• Optimale ventilatie
• Eenvoudige installatie
• Beter brandgedrag
• Geen bijkomend regenscherm 
 noodzakelijk door waterdichte bekleding

Eurowall® Xentro®

• Ultradunne spouwisolatie met  
 voortreffelijke thermische prestaties: 
 λd*  = 0,019 W/mK dankzij een nieuwe  
 generatie hardschuim
• Eenvoudige en snelle installatie
• Tand-en-groefkliksysteem voor 
 een hogere winddichtheid
• Waterwerend

Eurothane® G Xentro®

• 3-in-1 isolatiepaneel voor binnenisolatie, klaar voor  
 afwerking (PIR-schuim, dampremmende laag en  
 gipskarton)
• Uitstekende thermische prestaties:  
 λd*  = 0,019 W/mK (PU-plaat)
• Eenvoudig te schilderen of te behangen

Onbeperkte ruimte 
voor vernieuwende 

projecten

Surf naar www.recticelinsulation.be 
en ontdek ons volledig gamma aan 
isolatieoplossingen. 

recticelinsulation.be

STAP 2

muurisolatie
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akoestische
isolatie

Comfortabel wonen
heeft niet alleen te maken 
met een aangename binnen- 
temperatuur. Ook geluidsisolatie 
speelt hier een belangrijke rol.
In deze hectische wereld zijn 
rust en stilte een kostbaar goed 
geworden. Na een drukke werk-
dag willen we thuis tot rust komen. 
Of net andersom, lekker genieten 
van luide muziek, weliswaar
zonder de anderen te storen.

Ook voor het isoleren van de zoldervloer - als u de 
zolder niet als woonruimte gebruikt - heeft Recticel 
Insulation specifieke oplossingen. Op onze website 
www.recticelinsulation.be kiest u zelf uw ideale 
isolatieoplossing. Of vraag uw vakman advies.

Het is belangrijk om de juiste akoestische isolatieoplossing te  
kiezen. Zo verzekert u zich niet alleen van optimaal akoestisch 
comfort, maar ook van tevreden medebewoners en buren. Door 
Recticel Insulation te kiezen als partner voor uw projecten,
profiteert u van onze jarenlange knowhow en deskundigheid. 

Silentwall®
• Akoestische isolatie voor binnenwanden
• Vermindert de geluidsoverdracht   
 aanzienlijk (geluidsreductie tot -60%,  
 wat neerkomt op een vermindering 
 van 12 decibel)
• Snelle en eenvoudige installatie
• Zelf afwerken met gipskarton om te   
 voldoen aan de brandeisen

Eurofloor Xentro®

• Uitstekende thermische prestaties:   
 λd*  = 0,019 W/mK dankzij een   
 nieuwe generatie hardschuim
• Eenvoudige en snelle installatie, ook  
 in combinatie met vloerverwarming
• Vochtwerend en beschermd tegen   
 beton en chape

Naast de isolatie van het dak en 
de buitenmuren is het isoleren van 
vloeren op de begane grond van 
groot belang om te komen tot een 
volledig geïsoleerde bouwschil van 
uw woning. Door uw vloer te 
isoleren, voelt de grond onder uw 
voeten minder koud aan. Daardoor 
kunt u de thermostaat gerust een 
graadje lager zetten.

Warmtegeleidingscoëfficiënt λd 
(lambda-waarde): geeft aan hoeveel 
warmte een materiaal geleidt. Hoe 
lager deze coëfficiënt, hoe beter het 
isolatiemateriaal.  
Rd-waarde: het warmte-isolerend 
vermogen van een materiaal (in 
functie van de dikte). Hoe hoger de 
Rd-waarde, hoe beter het isoleert.

*

STAP 3

vloerisolatie
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Laat u 
inspireren

Wil u zien hoe anderen het 
aanpakken bij renovatie of nieuw-
bouw? Goed idee! Hier zijn enkele 
interessante cases.
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BEN in het kwadraat, 
van onder tot boven 
geïsoleerd

De keuzes die u 
vandaag maakt, 
zijn voor altijd

“Het is onze ambitie om zo 
autonoom mogelijk te zijn via een 

zo energiezuinig mogelijk huis.”

Locatie: Goesnes (Ohey)

Architect / bouwheer: 
Christian Pierret

Eurowall® Xentro® spouwisolatie, 
100 + 120 mm
Rd-waarde* 11,55 m²K/W

Eurofloor Xentro® vloerisolatie, 
3 x 80 mm
Rd-waarde* 12,60 m²K/W

Eurothane Silver isolatie voor 
platte daken,  100 + 120 mm
Rd-waarde* 9,95 m²K/W

L-Ments® dakelementen voor 
hellende daken, 200 mm
Rd-waarde* 8,65 m²K/W

Extra isolatie aan de binnenzijde 
van het dak: Eurowall® Xentro® 
isolatie, 80 mm 
Rd-waarde* 4,20 m²K/W

Vanaf 2021 moet elke 
nieuwbouwwoning 
bijna-energieneutraal 
(BEN) zijn. Maar archi-
tect Christian Pierret 
die deze woning voor 
zichzelf bouwt, besloot 
met een doorgedreven 
isolatie om nog een 
stapje verder te gaan 
dan wat straks wette-
lijk verplicht is. 

“Rustig en een prachtig uitzicht, dat waren twee 
belangrijke criteria bij onze zoektocht naar 
bouwgrond”, vertelt de architect. “Dat hebben 
we gevonden te midden van de weilanden in 
het kleine dorpje Condruzien Goesnes, in de 
regio Namen. Door te werken met kalksteen 
en pleisterwerk - allebei lichtgrijs en een mooie 
combinatie van een lokaal en een eigentijds 
bouwmateriaal - past onze moderne woning 
perfect in de omgeving. Het is onze ambitie om 
zo autonoom mogelijk te zijn via een zo ener-
giezuinig mogelijk huis. Vandaar bijvoorbeeld 
de zonnepanelen en twee regenwaterreservoirs 
van 10.000 liter. Om een performante isolatie te 
garanderen, kozen we voor Eurowall® Xentro® 
van Recticel Insulation en superisolerende 
ramen. Verder, om oververhitting en onnodig 
energieverbruik te vermijden, voorzien we 
eenvoudige oplossingen zoals luifels,  
zonneschermen en een overdekt terras.”

Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal (in functie van de dikte). Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter het isoleert.*



N°09      PAGINA 14

Duurzame renovatie 
van 110 sociale 
woningen in Battice
De bewoners van deze woningen kunnen alvast 
op beide oren slapen. Hun woning wordt grondig 
gerenoveerd en uitstekend geïsoleerd. Resultaat: meer 
comfort en veel lagere kosten voor de verwarming!

L-Ments® dakelementen, 14,5 cm
Rd-waarde *  6,30 m²K/W

Aannemer voor dakwerken: 
Kris Van Den Bossche

Bij de renovatie van deze woning werd gekozen voor L-Ments® dakelementen. 
Belangrijkste troeven: een uitstekende isolatiewaarde én een bijzonder snelle 
installatie, wat een flinke besparing op de werkuren betekent! De L-Ments®  
dakpanelen zijn nog niet afgewerkt aan de binnenzijde, waardoor de afwerking 
later kan gebeuren. Handig!

Powerwall® isolatie voor buitengevels, 
100 en 120 mm mm
Rd-waarde *  4,50 en 5,45 m²K/W
maakt deel uit van het Isofinish® concept voor 
buitengevelisolatie en -afwerking

Eurothane® Silver isolatie voor platte daken, 
120 en 140 mm
Rd-waarde *  5,45 en 6,35 m²K/W

Bouwheer: Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Logivesdre, Verviers
Architect: Bureau ACDC, Aywaille
Aannemer voor dak- en gevelwerken:  
Toitures et Charpentes BLEY sprl, Loncin

Nieuw dak 
in een mum 
van tijd

Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal (in functie van de dikte). Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter het isoleert.*
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Nieuwe, warme 
thuis voor Mechelse 
brandweer en 
stadsdiensten
Stad Mechelen schreef in 2015 een wedstrijd uit 
voor de bouw van de nieuwe ateliers, stelplaatsen 
en kantoren van de uitvoeringsdiensten in combinatie 
met een nieuwe kazerne voor de brandweer. Omwille 
van de klimaatambities van Mechelen wordt het 
kantoorgebouw een BEN-gebouw. Voor de isolatie 
viel de keuze op Eurowall® van Recticel (120 mm 
en 150 mm, in totaal ongeveer 4.700m²).

Bouwheer: Stad Mechelen
Architect: HUB
Aannemer: Groep Van Roey
Eurowall® 120 mm en 150 mm

L-Ments® zijn de 
perfecte keuze bij een 
opmerkelijk bouwproject
Om een nieuw gebouw te laten aansluiten bij een 
bestaand gebouw besloot opdrachtgever FICO nv uit 
Haaltert het gebouw bijna compleet te strippen en 
bij de heropbouw het dak te laten ophogen zodat het 
perfect aansluit bij het aanpalende gebouw. WILLY 
NAESSENS industriebouw trok het nieuwe gebouw op. 
De 1.600 m2 grote dakconstructie werd gerealiseerd met 
L-ments® dakelementen.

Eurowall® spouwisolatie, 14 cm
Rd-waarde *  6,35 m²K/W

Eurothane® Bi-4 isolatie voor platte daken, 
2 x 9,1 cm
Rd-waarde *  7,00 m²K/W

Architect: Bert Stals

Deze ‘rode diamant’ is een compacte en 
budgetvriendelijke woning ontworpen 
door architect Bert Stals. Met dit project 
slaagt hij erin om een even opvallend als 
speels verticaal volume met een open 
grondplan te creëren. De nieuwbouw-
woning voldoet ruimschoots aan alle 
isolatie- en energienormen dankzij de 
isolatieoplossingen van Recticel.

Compacte, uitstekend 
geïsoleerde en budget-
vriendelijke woning

L-Ments® dakelementen, 16 cm
Rd-waarde *  6,95 m²K/W
Opdrachtgever: FICO nv
Uitvoering: WILLY NAESSENS industriebouw

Indien ok, graag hires 
aanleveren. (nr. 031)



COLOFON
Inside Information is een uitgave van Recticel Insulation. Contactgegevens: Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, T 056 43 89 43,
recticelinsulation@recticel.com / Verantwoordelijke uitgever: Bert Samyn / Fotografie: Tom Linster, Gerald Van Rafelghem, Lennen Descamps,  
David Samyn, Rob Feyens, Dries Van den Brande, Beeldcollectief, Yannick Milpas, Philippe Vanhaeren, Fabien Devaert (Jump Picture) en  
stockfotografie / Concept & creatie: Focus Advertising. Bedankt aan iedereen die aan deze krant heeft meegewerkt. Wij hebben ons ervoor
ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve 
fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of 
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. 
02/2019

Recticel 
Insulation zoekt 
enthousiaste 
medewerkers

Wie zijn we? 
Recticel Insulation is een betrouwbare en ervaren partner in de bouwsector met 
zes decennia ervaring. Wij bieden hoogwaardige akoestische en thermische 
isolatieoplossingen voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. Onze 
producten en diensten zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de bewoners aan comfort en een grotere energie-efficiëntie. Met zeven ultra-
moderne productievestigingen in Europa, zet Recticel Insulaton zich in om nieuwe 
en effectieve oplossingen te ontwikkelen met behulp van zijn ervaring, expertise en 
passie voor polyurethaan. Onze vestiging in Wevelgem (met meer dan 260 mede-
werkers) is de moederplant van de business line Insulation.

Wie bent u? 
Wie aan de slag gaat bij Recticel wil zijn/haar talenten ten volle benutten.  We 
reiken u de nodige tools en opleidingen aan om uzelf te ontplooien. U staat te 
popelen om mee te bouwen aan de duurzame toekomst van onze planeet.

Geïnteresseerd? 
Surf naar www.recticelinsulation.be en solliciteer nu.
Stuur uw CV en sollicitatie naar applications.be.insulation@recticel.com

Plannen om 
te isoleren? 

Surf naar www.recticelinsulation.be/nieuwsbrief 
en bezorg ons uw e-mailadres. Wij sturen u 

onze nieuwsbrief boordevol isolatietips.
Zo blijft u perfect op de hoogte van 

alle isolatienieuws en onze nieuwste isolatie- 
oplossingen. We bieden u inspiratie aan de hand 

van mooie cases en projecten. U kunt zich later weer 
makkelijk uitschrijven, als u dit wil.

Blijf op de hoogte

Onze vijf kernwaarden 
voor een veelbelovende 
toekomst
Bij Recticel vinden we dat kernwaarden meer moeten zijn 
dan holle slogans die op glossy posters worden afgebeeld. 
Ze moeten door alle belanghebbenden – in de eerste plaats 
onze mensen – worden gedeeld, besproken, geloofd en 
uitgedragen. Onze kernwaarden zijn actieve en ambitieuze 
actiepijlers die onze medewerkers moeten helpen vooruit-
gang te boeken, een positieve bedrijfscultuur te scheppen en 
onze organisatie als geheel een sterke stimulans voor groei 
te bezorgen.

 www.facebook.com/recticelinsulation  www.twitter.com/recticelinsul
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