2-in-1 PIR isolatiepaneel decoratief afgewerkt

MAX

Stabiele
binnentemperatuur

Meer
leefruimte

Lichtgewicht

Vlotte
installatie

Makkelijk
te verzagen

Perfect geschikt om elke binnenruimte te isoleren

Zolderisolatie

nfo sur le matériel nécessaire : voir au verso
/ Handleiding en info over benodigdheden: zie keerzijde

Muurisolatie

Recticel Insulation is de enige
fabrikant van PIR-isolatieplaten met het
onafhankelijke Keymark kwaliteitslabel.
Een extra zekerheid!

Plafondisolatie

Ontdek op combodeco.be in detail
hoe u de panelen installeert.

lambda

0,022
W/mK

Tand-en-groef
kliksysteem aan
de 4 zijden
Dampremmende laag
tussen MDF en PIR plaat
Vormvaste MDF (7 mm)
bekleed met witte decoratieve folie

Uniek bevestigingssysteem
met onzichtbare schroeven

Isolatie en decoratieve afwerking in één handig paneel
U wilt uw binnenruimte isoleren en
meteen afwerken? En u wilt ook
zeker zijn van uw rendement?
Dan is Combodeco® dé oplossing.
U kunt zelf alles vlot monteren,
en dankzij de witte decoratieve
MDF-plaat is uw muur, plafond,
zolder of hellend dak meteen
afgewerkt. Als u dit wenst, kunt u
de panelen meteen overschilderen
zonder primer. Koudebruggen zijn
trouwens uitgesloten dankzij het tanden-groef kliksysteem aan de 4 zijden.

Isoleer goed, met Recticel® accessoires:

PU-schuim

Schroeven

Uw comfort is onze zorg
Recticel Insulation stelt alles in het werk
om uw comfort te garanderen. Door onze
jarenlange ervaring en vakkennis bieden wij
u hét antwoord op elke isolatievraag.
Als partner bouwen we samen met u aan een
comfortabele en zorgeloze toekomst.

Uw oplossing in 3 stappen: snel en eenvoudig
1

Kies de dikte van uw Combodeco® isolatiepaneel.
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD: 0,022 W/mK. Afmetingen: 1200 mm × 600 mm.
Dikte
(mm)

RD-waarde
(m2K/W)

Platen
per pak

m2
per pak

Lengte schroef
(mm)

30

1,35

2

1,39

65

100

4,50

2

1,39

140

2

Bereken via de online rekenmodule op combodeco.be
hoeveel isolatiemateriaal en accessoires u nodig heeft.

3

Vind op combodeco.be het dichtstbijzijnde
verkooppunt in uw buurt.
Ontdek voor welke isolatiepremies u in aanmerking komt op combodeco.be
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