
ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN 
BESPAAR TOT 30% ENERGIE!

DE MEEST DUURZAME ENERGIE 
IS BESPAARDE ENERGIE!

ONDERDEEL VAN:

SPOUWMUURISOLATIE • VLOERISOLATIE • DAKISOLATIE • GELUIDSISOLATIE • ISOLATIEHERSTEL

Bel nú voor het maken van 
een vrijblijvende afspraak

Green Power Isolatie richt zich op het (na-)isoleren van woningen en bedrijfspanden. Wij zijn 
gespecialiseerd in: spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Ons uitgangspunt is door optimale 
isolatie te komen tot minder energieverbruik en dus energiebesparing. Tenslotte is energie die je niet 
verbruikt de goedkoopste en groenste energie!

DE PASSIEFHUISSTANDAARD KAN WORDEN BEREIKT DOOR HET VOLGEN VAN ZES BASISPRINCIPES :

EEN GOED GEÏSOLEERD HUIS IS AANGENAAM!
Door een woning goed te isoleren verhoogt u het woon-
comfort. Behalve comfortabel is uw woning tevens be-
haaglijk en draagt u doordat u minder energie verbruikt 
bij aan een beter milieu. Het energielabel van uw woning 
zal bovendien groener zijn! 

ENERGIELABEL WONINGEN
Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit 
energiekosten. Door het energielabel ziet u in één 
oogopslag of een woning zuinig of niet zuinig is. De ver-
wachting is dat zuinige woningen makkelijker verkocht 
of verhuurd worden, en dat de waarde ervan stijgt. Dat is 
nóg een extra reden om te investeren in energiebespa-
ring. Sinds 2008 is men verplicht om een energielabel te 
overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder. 

VERDIEN UW INVESTERING SNEL TERUG!
Spouwmuurisolatie verdient u terug binnen 3 á 4 jaar
Vloerisolatie verdient u terug binnen 5 á 6 jaar
Dakisolatie verdient u terug binnen 3 á 4 jaar

ONZE TOEKOMSTVISIE
Hoe zien wij de toekomst? In de toekomst speelt 
energiebesparing en winning van groene energie een steeds 
grotere rol. En dat gaat wat ons betreft heel ver! Huizen zullen 
op een andere manier beschouwd worden. Het zogeheten 
Passief Huis is het huis van de toekomst! Het principe van 
een Passief Huis is de combinatie van een prettig en gezond 
binnenklimaat en een extreem laag energieverbruik.

Onze toekomstvisie gaat nóg verder! Voortvloeiend uit het 
Passief Huis zien wij de 0-energiewoning en de Energie plus 
woning. De 0-energiewoning is volledig zelfvoorzienend en de 
Energie plus woning levert zelfs nog meer energie op dan dat 
de woning zelf verbruikt.

Green Power denkt hierin met u mee en wij bieden een 
totaalconcept. Voor ons is dit geen science fiction maar 
reality! Met onze kennis en know how niet alleen op het 
gebied van (na-)isolatie maar ook op het terrein van groene 
energiewinning zoals bijvoorbeeld zonne-energie zijn wij nú 
en in de toekomst in staat grote voordelen voor u te realiseren.

Green Power Isolatie is een erkend specialist. Wij zijn 
aangesloten bij IKOB-BKB en zijn een gecertificeerd KOMO
na-isolatiebedrijf. Standaard 10 jaar garantie!

GREEN POWER ISOLATIE REGELT TEVENS VOOR U:
 aanvraag Energielabel Woningen
 infraroodonderzoek/ warmtemeting
 aanvraag voor eventuele subsidies
 slimme thermostaat
 energieadvies

Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

VOORDELIGSTE ENERGIE IS DE ENERGIE 
DIE JE NIET VERBRUIKT!

GECERTIFICEERD KOMO 
NA-ISOLATIE BEDRIJF
10 JAAR GARANTIE 

HOGE
LUCHTDICHTHEID

ENERGIEZUINIGE
HUISHOUD-
APPARATEN

WARMTETERUG-
WINNING

VENTILATIEHOOG NIVEAU VAN THERMISCHE ISOLATIE

GEBRUIK VAN
DE ZON

GEBRUIK VAN
HERNIEUWBARE

ENERGIEBRONNEN

Kijk voor meer informatie op: 
www.greenpowersystems.eu

Green Power Isolatie
Vestiging Nederland
Beegderveld 5
6099 NC  Beegden
Postbus 5050
6097 ZH  Heel
T. +31 (0)475 - 58 22 22
F. +31 (0)475 - 58 17 59
E. info@na-isolatie.nl

Green Power Isolatie
Vestiging België
Rijksweg 630a
3650 Dilsen - Stokkem
T. +32 (0)89 81 13 00
E. info@greenpowersystems.eu



Wij werken uitsluitend met hoogwaardig 
polyurethaanschuim (pur). Dit materiaal heeft zeer 
goede eigenschappen:

 sterk isolerend vermogen
 naadloos
 vormvast
 rot- en schimmelvrij
 dampdoorlatend

ENERGIEBESPARING
Type woning Energiebesparing

Tussenwoning 12-35% van het energiegebruik*

Halfvrijstaande woning 12-35% van het energiegebruik*

Vrijstaande woning 12-35% van het energiegebruik*

Onze specialisten spuiten polyurethaanschuim aan de bovenzijde of 
onderzijde (vanuit de kruipruimte) van elk vloeroppervlak. Of dit nu 
hout of beton is, polyurethaanschuim hecht altijd. De levensduur van 
dit product is net zo lang als de levensduur van uw huis. Kiest u voor 
deze vorm van vloerisolatie dan kiest u voor duurzaamheid. 

Vloerisolatie met polyurethaanschuim is een perfecte oplossing voor 
zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

WERKWIJZE: 
 inspectie van de vloer en/of kruipruimte, deze dient goed 

toegankelijk te zijn
 met speciale apparatuur spuiten wij het isolatiemateriaal op de 

bovenzijde van de vloer of via de kruipruimte tegen de onderzijde*.
 herstel/ aanbrengen van ventilatiekanalen om muffe lucht te 

voorkomen
 professionele afwerking

* Wordt er vanuit de kruipruimte isolatiemateriaal aangebracht dan spuiten wij de 

funderingsmuren gedeeltelijk mee.  Eventuele verwarmingsbuizen kunnen direct mee 

worden gespoten.

SPOUWMUURISOLATIE DAKISOLATIEVLOERISOLATIE

Voordelen vloerisolatie:

 forse energiebesparing 
 verlaging vaste woonlasten
 verbetering wooncomfort, stijging vloertemperatuur 
circa 3°C

 geen last meer van vochtproblemen en tocht
 gezonder leefklimaat van de woning
 uw kruipruimte blijft toegankelijk
 waardestijging van de woning door een groener 
energielabel

 bijdrage aan beter milieu door minder CO2-uitstoot!

Voordelen van spouwmuurisolatie:

 energiebesparing tot 32%
 verlaging vaste woonlasten
 verbetering wooncomfort
 stijging temperatuur binnenzijde spouwmuur met 
circa 5°C

 waardestijging van de woning door een groener 
energielabel

 bijdrage aan beter milieu door minder CO2-uitstoot!

Green Power Isolatie kan op verschillende manieren 
uw dak isoleren. Afhankelijk van het type dak (hellend 
of vlak) zullen onze specialisten u een passend advies 
geven.  

ISOLATIEMATERIALEN BINNENZIJDE DAK
Voor het isoleren van de binnenzijde van het dak 
(hellend of vlak) werken wij met de volgende materialen:

 polyurethaanschuim (pur) gespoten of platen
 pir hardschuim isolatieplaat
 steenwolplaten
 isolatiedeken van glas- of steenwol
 ecothermfolie

Het isolatiemateriaal wordt door onze vakmensen 
aangebracht en indien nodig wordt de binnenzijde van 
het dak nog verder afgewerkt.

ISOLATIE VIA BUITENZIJDE DAK
Bij platte daken kan op de bestaande dakbedekking extra 
isolatie worden aangebracht. Hierop wordt vervolgens 
nieuwe dakbedekking geplaatst. Het is ook mogelijk de 
bestaande dakbedekking te verwijderen en extra isolatie 
aan te brengen, waarna eveneens nieuwe dakbedekking 
wordt aangebracht. 

Bij hellende daken kan na verwijdering van de pannen 
een geheel nieuw geïsoleerd dakbeschot geplaatst 
worden. Hierop worden de oude pannen teruggeplaatst 
of u kiest voor een geheel nieuw pannendak. Wij werken 
met de volgende materialen:

 pir hardschuim isolatieplaat
 steenwolplaten
 geëxpandeerde polystyreen platen

ENERGIEBESPARING
Type woning Energiebesparing

Tussenwoning 20-40% van het energiegebruik*

Halfvrijstaande woning 20-40% van het energiegebruik*

Vrijstaande woning 20-40% van het energiegebruik*

Voor het isoleren via de buitenzijde van het dak zetten wij onze 
professionele dakdekkers in. Green Power Isolatie is een onderdeel 
van Verkoelendak 
Nederland. Dus ook 
voor het vernieuwen, 
vervangen of repareren 
van de dakbedekking 
bent u bij ons aan 
het juiste adres. 
Onze vakkundige 
medewerkers vertellen 
u hier graag meer over. 

Wij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen 
zoals Supafil van Knaufinsulation. Dit is een duurzaam 
en innovatief product dat speciaal is ontwikkeld voor het 
na-isoleren van spouwmuren. 

Supafil inblaaswol bestaat voor ongeveer 98% uit 
glas waarvan meer dan de helft gerecycled glas. Dit 
hoogwaardige product beschikt over bijzondere 
eigenschappen:

 hoog isolerend vermogen
 brandwerend
 waterafstotend
 luchtdoorlatend
 geluidsabsorberend

Binnen 3 á 4 jaar verdient u uw investering al terug en 
realiseert u een aanzienlijke energiebesparing! Door de 
stijgende energieprijzen kan dit zelfs nog eerder zijn. 

AANGENAAM LEEFKLIMAAT
Een goed geïsoleerd huis zorgt voor meer wooncomfort. 
De woning is ’s winters behaaglijk warm en ’s zomers 
lekker koel. Bovendien zult u merken dat uw woning ook 
beter geïsoleerd is tegen geluid. 

ENERGIEBESPARING
Type woning Energiebesparing

Tussenwoning 12-14% van het energiegebruik

Halfvrijstaande woning 22-28% van het energiegebruik

Vrijstaande woning 25-32% van het energiegebruik

Gedegen endoscopisch
onderzoek

Vullen van de spouwmuur met
hoge kwaliteit glaswol

Boren van gaten volgens
vastgesteld boorpatroon

Voegen van geboorde gaten
met vergelijkbare specie

Om bestaande woningen en gebouwen beter te isoleren is spouwmuurisolatie de ideale oplossing.  
Binnen één dag realiseert Green Power Isolatie dit voor u. 

Is uw dak niet goed geïsoleerd? Dan verliest u veel warmte en dus energie! Isoleer daarom uw dak en 
realiseer zo een flinke energiebesparing. Tegelijkertijd verhoogt u  het wooncomfort van uw woning.

Een aangenaam warme vloer? Een waardevermeerdering realiseren van uw woning? Besparen op 
energiekosten? Dat kan! Green Power Isolatie is gespecialiseerd in het isoleren van vloeren. 

Voordelen dakisolatie:

 besparing energiekosten
 meer wooncomfort
 minder tocht
 waardestijging van de woning door beter energielabel
 bijdrage aan beter milieu door minder CO2-uitstoot!

* Afhankelijk van situatie kan dit sterk verschillen i.v.m. verwarmingsleidingen in 
kruipruimte en eventueel ingewerkte vloerverwarming.

* Afhankelijk van het type dak en de verwarmde leerfruimtes onder deze daken.
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energiekosten? Dat kan! Green Power Isolatie is gespecialiseerd in het isoleren van vloeren. 

Voordelen dakisolatie:

 besparing energiekosten
 meer wooncomfort
 minder tocht
 waardestijging van de woning door beter energielabel
 bijdrage aan beter milieu door minder CO2-uitstoot!

* Afhankelijk van situatie kan dit sterk verschillen i.v.m. verwarmingsleidingen in 
kruipruimte en eventueel ingewerkte vloerverwarming.

* Afhankelijk van het type dak en de verwarmde leerfruimtes onder deze daken.

1

3

2

4



ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN 
BESPAAR TOT 30% ENERGIE!

DE MEEST DUURZAME ENERGIE 
IS BESPAARDE ENERGIE!

ONDERDEEL VAN:

SPOUWMUURISOLATIE • VLOERISOLATIE • DAKISOLATIE • GELUIDSISOLATIE • ISOLATIEHERSTEL

Bel nú voor het maken van 
een vrijblijvende afspraak

Green Power Isolatie richt zich op het (na-)isoleren van woningen en bedrijfspanden. Wij zijn 
gespecialiseerd in: spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Ons uitgangspunt is door optimale 
isolatie te komen tot minder energieverbruik en dus energiebesparing. Tenslotte is energie die je niet 
verbruikt de goedkoopste en groenste energie!

DE PASSIEFHUISSTANDAARD KAN WORDEN BEREIKT DOOR HET VOLGEN VAN ZES BASISPRINCIPES :

EEN GOED GEÏSOLEERD HUIS IS AANGENAAM!
Door een woning goed te isoleren verhoogt u het woon-
comfort. Behalve comfortabel is uw woning tevens be-
haaglijk en draagt u doordat u minder energie verbruikt 
bij aan een beter milieu. Het energielabel van uw woning 
zal bovendien groener zijn! 

ENERGIELABEL WONINGEN
Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit 
energiekosten. Door het energielabel ziet u in één 
oogopslag of een woning zuinig of niet zuinig is. De ver-
wachting is dat zuinige woningen makkelijker verkocht 
of verhuurd worden, en dat de waarde ervan stijgt. Dat is 
nóg een extra reden om te investeren in energiebespa-
ring. Sinds 2008 is men verplicht om een energielabel te 
overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder. 

VERDIEN UW INVESTERING SNEL TERUG!
Spouwmuurisolatie verdient u terug binnen 3 á 4 jaar
Vloerisolatie verdient u terug binnen 5 á 6 jaar
Dakisolatie verdient u terug binnen 3 á 4 jaar

ONZE TOEKOMSTVISIE
Hoe zien wij de toekomst? In de toekomst speelt 
energiebesparing en winning van groene energie een steeds 
grotere rol. En dat gaat wat ons betreft heel ver! Huizen zullen 
op een andere manier beschouwd worden. Het zogeheten 
Passief Huis is het huis van de toekomst! Het principe van 
een Passief Huis is de combinatie van een prettig en gezond 
binnenklimaat en een extreem laag energieverbruik.

Onze toekomstvisie gaat nóg verder! Voortvloeiend uit het 
Passief Huis zien wij de 0-energiewoning en de Energie plus 
woning. De 0-energiewoning is volledig zelfvoorzienend en de 
Energie plus woning levert zelfs nog meer energie op dan dat 
de woning zelf verbruikt.

Green Power denkt hierin met u mee en wij bieden een 
totaalconcept. Voor ons is dit geen science fiction maar 
reality! Met onze kennis en know how niet alleen op het 
gebied van (na-)isolatie maar ook op het terrein van groene 
energiewinning zoals bijvoorbeeld zonne-energie zijn wij nú 
en in de toekomst in staat grote voordelen voor u te realiseren.

Green Power Isolatie is een erkend specialist. Wij zijn 
aangesloten bij IKOB-BKB en zijn een gecertificeerd KOMO
na-isolatiebedrijf. Standaard 10 jaar garantie!

GREEN POWER ISOLATIE REGELT TEVENS VOOR U:
 aanvraag Energielabel Woningen
 infraroodonderzoek/ warmtemeting
 aanvraag voor eventuele subsidies
 slimme thermostaat
 energieadvies

Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

VOORDELIGSTE ENERGIE IS DE ENERGIE 
DIE JE NIET VERBRUIKT!

GECERTIFICEERD KOMO 
NA-ISOLATIE BEDRIJF
10 JAAR GARANTIE 

HOGE
LUCHTDICHTHEID

ENERGIEZUINIGE
HUISHOUD-
APPARATEN

WARMTETERUG-
WINNING

VENTILATIEHOOG NIVEAU VAN THERMISCHE ISOLATIE

GEBRUIK VAN
DE ZON

GEBRUIK VAN
HERNIEUWBARE

ENERGIEBRONNEN

Kijk voor meer informatie op: 
www.greenpowersystems.eu

Green Power Isolatie
Vestiging Nederland
Beegderveld 5
6099 NC  Beegden
Postbus 5050
6097 ZH  Heel
T. +31 (0)475 - 58 22 22
F. +31 (0)475 - 58 17 59
E. info@na-isolatie.nl

Green Power Isolatie
Vestiging België
Rijksweg 630a
3650 Dilsen - Stokkem
T. +32 (0)89 81 13 00
E. info@greenpowersystems.eu
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