
VLOERISOLATIE 
KNAUF NATUROLL 

BENT U GEÏNTERESSEERD IN HET ISOLEREN 
VAN UW VLOER MET KNAUF NATUROLL?

Neem contact op met uw adviseur of bel naar ons  
algemene telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Wij geven graag advies op maat! 
Wilt u meer informatie over de producten voor vloerisolatie?  
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene  
telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door 
heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij 
zo’n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als 
zakelijke klanten bij de energiebesparing en waardestijging van 
woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we 
samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,  
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan  
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken  
wij met 10 jaar (schriftelijke) garantie op alle  
typen isolatie.

Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.
particulier@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com
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WILT U OOK EEN AANGENAME 
VLOER MET NATUROLL?

Gecertificeerd
Naturoll beschikt over een ISSO 
kwaliteitsverklaring en is dus 
onafhankelijk getoetst. 
  
Niet brandbaar
Naturoll glaswol heeft Euro brand-
klasse A1 en is niet brandbaar.

Lambda waarde
Warmtegeleidingscoefficient is 
0,033 W/m*K.

Duurzaam
Naturoll met Ecose Technology 
onderscheid zich door duurzaamheid. 
Naturoll is gemaakt van 100% natuurlij-
ke grondstoffen, die hernieuwbaar zijn. 
Bovendien behoudt het al zijn eigen-
schappen tijdens de gehele levensduur.

VLOERISOLATIE MET KNAUF NATUROLL

VOORDELEN VAN VLOERISOLATIE 
MET NATUROLL

Meer wooncomfort
Door de isolatie met Naturoll wordt de 
luchtvochtigheid in huis in balans gebracht. 
Uw vloer voelt warmer aan in de winter en 
koeler in de zomer. 

Een hoger energielabel
Door het plaatsen van duurzame Naturoll 
zorgt u voor waardevermeerdering van uw 
woning of gebouw. Woningen met een 
gunstig energielabel hebben gemiddeld een 
hogere marktwaarde dan woningen met een 
laag energielabel.

Energiebesparing 
Met Naturoll bespaard op uw energiever-
bruik. Door de relatief lage investering heeft 
u de kosten al snel terugverdiend. De 
gemiddelde terugverdientijd bij vloerisolatie 
met Naturoll is zo’n 5 jaar.  

Veilig
Gezond, brandveilig en verwerkingsvriende-
lijk. Géén jeuk of irritatie van de huid. 
Daarnaast is het materiaal niet brandbaar 
(brandklasse A1).

NATUROLL VLOERISOLATIE
Vloerisolatie met Naturoll zorgt voor 
een akoestisch, brandveilige en thermische 
scheiding van de kruipruimte met het 
woongedeelte. 

Wilt u geen last meer hebben van een 
vochtige en koude kruipruimte? 
Dan is het aanbrengen van glaswol met Ecose 
Technology tegen de onderkant van de houten 
begane grondvloer een van de beste oplossin-
gen!Knauf Naturoll is een duurzame keuze 
met 100% natuurlijke grondstoffen die snel 
hernieuwbaar zijn. Bovendien bespaart u 
energie met vloerisolatie. Uw vloer voelt na 
isolatie comfortabeler aan omdat kou niet 
meer naar boven trekt.  

HOE WERKT HET?
Via het kruipluik betreden onze isolatie-
specialisten de kruipruimte. Uw kruip- 
ruimte moet daarom ook minimaal 50 cm 
hoog zijn. De Naturoll wordt op maat 
gesneden en vervolgens aan de onder-
kant van de vloer passend aangebracht. 
Na het aanbrengen van de vloerisolatie 
wordt het kruipluik weer gesloten. 

Binnen een dag zijn we klaar met 
isoleren. Vervolgens heeft u direct profijt 
van meer comfort in de woning. Tijdens 
de werkzaamheden kunt u gewoon in uw 
woning blijven. De Naturoll bevat geen 
schadelijke stoffen die bij het verwerken 
vrij komen. Achteraf ziet u er niets van, 
maar heeft u wel gezorgd voor een 
duidelijke scheiding tussen de koude 
kruipruimte en de aangename tempera-
tuur in uw woning. 

Door Naturoll tussen de balken aan 
de onderkant van de begane grond-
vloer aan te brengen, wordt uw vloer 
op een duurzame manier geïsoleerd. 
Het aanbrengen van glaswol in  
vochtige/natte kruipruimtes is 
mogelijk met een goede bodem- 
afsluiter in combinatie met 
voldoende kruipruimte ventilatie. 


