Hoogste isolatiewaarde & topinstallateurs

Fijner wonen dankzij
spouwmuurisolatie
van Neopixels®
Willy en Peter Kemmink wonen al twintig jaar met veel plezier in hun woning in Arnhem, maar hun
leefklimaat kon stukken beter. De spouwmuur van de hoekwoning was namelijk niet geïsoleerd. Vorig
jaar besloten ze een topinstallateur van Neopixels® in te schakelen. Het resultaat? “We hebben nog
nooit zo behaaglijk gewoond als nu!”
De ruime hoekwoning van het echtpaar Kemmink
is van alle gemakken voorzien. Ze wonen in een
groen en rustig stukje van Arnhem, met een grote
tuin en hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen
in de buurt. Toch ontbrak er nog één ding: een
comfortabel leefklimaat. Willy vertelt: “Het was
altijd koud in huis. We hebben één vrijstaande
buitenmuur en die heeft een flinke oppervlakte.
De tocht voelde je in het hele huis, zelfs op de
slaapkamer.” Toen er dus een folder van een
isolatiebedrijf op de deurmat viel, besloot Peter te
informeren naar de mogelijkheden.
Argwanend
In eerste instantie waren Peter en Willy wat
argwanend. “We dachten: wat ze in zo’n folder
schrijven, dat moet dan ook nog maar waar
zijn”, zegt Peter. “Zoveel geld besparen met
isolatie, dat kan toch nooit?” Het isolatiebedrijf,
één van de geselecteerde topinstallateurs van
Neopixels®, kwam langs om het één en ander uit
te leggen. “Hij liet ook zien hoe het werkte, met die
grafietparels en de werking ervan. Het kwam heel
vertrouwd over.” De installateur gaf hen de tijd
om erover na te denken en kwam een week later
terug met de prijsopgaaf en de papieren voor de
gemeentesubsidie. Willy: “We hadden er zelf geen
omkijken naar, alles werd voor ons geregeld.”

Verschil
De volgende dag merkten Willy en Peter al direct
verschil. Peter: “Je kwam beneden en eerst was
het koud, dus zette je de verwarming omhoog en
ging je weer even het bed in. Nu kom je beneden
en het is al behaaglijk. En in de zomer is het
heerlijk koel binnen. Ik ben hier eigenlijk nog blijer
mee dan met mijn nieuwe auto.” Willy vult aan: “De
muur voelt gewoon warm aan. En als we het huis
ooit verkopen, helpt het ook bij het energielabel.”
Naast het prettige leefklimaat bespaart het
echtpaar ook nog eens zo’n driehonderd euro per
jaar. “Maar dat fijne gevoel is het belangrijkst.
Achteraf denken we: hadden we dit maar eerder
gedaan!”

Meer weten
Wilt u ook een fijner leefklimaat en een lagere
energierekening? Neem contact op met één van de
gecertificeerde Neopixels-installateurs, zij helpen
u graag verder.
U vindt de Neopixels-installateurs op
www.neopixels.nl

‘Ik ben hier eigenlijk nog
blijer mee dan met mijn
nieuwe auto’

Geen overlast
Willy zag wel een beetje op tegen het stof dat de
isolatie met zich mee zou brengen, maar dat bleek
niet nodig. Ze vertelt: “Ze ruimden echt alles netjes
op, ze hadden zelfs een stofzuiger meegenomen.
In totaal zijn de jongens maar een dag bezig
geweest.” Peter ging af en toe een kijkje nemen
toen de Neopixels® in de muur werden geblazen.
“Het is een mooie techniek. Je kunt nu ook bijna
niet meer zien waar de gaatjes hebben gezeten.
We hebben totaal geen overlast gehad.”
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