Neopixels® Vloerisolatie

Duurzamer én prettiger
wonen door nieuwste
Neopixels®-innovatie
Aan spouwmuurisolatie wordt vaak wel gedacht door mensen die hun leefklimaat willen verbeteren,
maar vloerisolatie is een minder bekend fenomeen. Onterecht, vinden de ontwikkelaars van Neopixels.
Vloerisolatie is namelijk voor veel huiseigenaren een goede oplossing voor tocht en vocht vanuit de
kruipruimte.
Neopixels® Vloerisolatie is één van de nieuwste
innovaties op isolatiegebied. Stefan Nooijens
van Neopixels vertelt: “Het is bedoeld om
houten vloeren en betonvloeren te isoleren.
We hebben het systeem zelf ontwikkeld in
ons Neopixels Innovation Centre, omdat we
merkten dat huiseigenaren hier behoefte aan
hebben. Inmiddels is Neopixels® Vloerisolatie
gepatenteerd.” Neopixels® Vloerisolatie heeft een
zeer hoge isolatiewaarde. Het verhoogt dus niet
alleen het woongenot, maar zorgt ook voor een
lagere energierekening.
Veilig voor uw vloer
Belangrijk aan Neopixels® Vloerisolatie is dat de
gebruikte materialen dampopen zijn, waardoor
houtrot geen kans krijgt. Hoe werkt het systeem
verder? Nooijens: “Het wordt bevestigd aan de
onderkant van een houten of betonnen begane
grondvloer. Naast grijze EPS-parels van Neopixels
bevat het systeem een micro-geperforeerde
aluminiumreflectiefolie. In deze folie bevinden
zich ventielen. Met een speciaal ontworpen
vulpistool worden de parels door de ventielen
in een dampdoorlatende matrasfolie geblazen.
Zo ontstaat een stevig matras liggend op de
aluminiumreflectiefolie, dat aan de onderkant van
de vloer bevestigd is.”

op geen enkel vlak. Zo werken we met aangesloten
topinstallateurs en hebben we uiteraard een ISSO
gecontroleerde kwaliteitsverklaring.”
MVO
Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en
bewust isoleren spelen een grote rol bij het bedrijf.
Het assembleren van de aluminiumreflectiefolie
wordt gedaan door mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. “MVO zit bij ons niet alleen in
producten en materialen, maar ook in het creëren
van duurzame werkgelegenheid. Zo willen wij een
steentje bijdragen aan de maatschappij.”
Spouwmuur- en bodemisolatie
Voor huiseigenaren die hun woning maximaal
willen isoleren, zijn Neopixels® Spouwmuurisolatie
en Bodemisolatie daarnaast serieuze opties.
Nooijens: “Spouwmuurisolatie isoleert de muren
van de woning. Bodemisolatie isoleert de vloer van
de begane grond en verbetert de luchtvochtigheid
in de kruipruimte. Men bespaart hiermee optimaal
energie en het woongenot wordt aanzienlijk
vergroot. De gecertificeerde Neopixelsinstallateur kan hier alles over vertellen.”

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

‘Onze installateurs geven
aan dat hun klanten er erg
tevreden over zijn’

Tevreden klanten
Neopixels® Vloerisolatie is nog maar net op
de markt, maar kan nu al rekenen op veel
enthousiaste reacties. “Onze installateurs
geven aan dat hun klanten er erg tevreden over
zijn”, aldus Nooijens. Neopixels doet er dan ook
alles aan om de kwaliteit van de producten en
dienstverlening op topniveau te houden. Het
bedrijf produceert de producten in Nederland
en gebruikt hiervoor uitsluitend zeer goede
materialen. “Daar doen we geen concessies aan,

www.neopixels.nl

