> Mei-juni 2015 actie-KORTINGS-maanden !!
IsoSun mocht voor u isolatiewerken verrichten (of u staat daarvoor bij ons ingepland, dat kan ook), en wellicht
heeft u inmiddels al een helder beeld van uw energiebesparingen en geniet u van het verhoogde wooncomfort.
En is dat daarom aanleiding voor u om een 2e isolatiestap te zetten ? Profiteert u dan van onze mei-juni 2015
actie-KORTINGS-maanden ! Want bestaande en ingeplande klanten kunnen nu profiteren van een stevige korting
op zolderdak-isolatie. In 1 dag wordt uw zolder omgetoverd van een rommelbergzolder naar een prachtige
onderhoudsvrije woonzolder. Als onze timmerman einde dag klaar is, hoeft er geen schilder of stucadoor langs
te komen: nee de keiharde witte HDF-coating en witte afwerklijsten leveren een kant en klaar plaatje op ! Bel of
reageer dus nu om een afspraak te maken ! U kiest voor korting of de (online)validatie van uw EPC-label.
Hieronder: In 1 dag van rommelbergzolder naar een prachtige onderhoudsvrije woonzolder !

> i-Drones meten isolatiegebreken

Drones inzetten om de bouwsector te helpen. De Universiteit Twente is bezig om te laten zien dat i-drones – dat
zijn drones met een ingebouwde infraroodcamera – geschikt zijn om bijvoorbeeld isolatiegebreken van
gebouwen aan te tonen en kapotte zonnepanelen te herkennen.
Zodra deze hightech verder is uitgedokterd zal IsoSun deze i-drones natuurlijk ook inzetbaar maken, maar tot
dan doen we het met een vakkundig opgeleide isolatie-adviseur en een endoscopisch onderzoek met een camera
in uw spouwmuur. Want met die ‘ouderwetse’ techniek zie je of een spouw vervuild is, of dat er koudebruggen
zijn, en hoe het met de spouwankers gesteld is. De oude techniek is dus nog lang niet overbodig !
Bel of reageer dus nu om een afspraak te maken !
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