Hoogste isolatiewaarde & topinstallateurs

NEOPIXELS®
omdat uw thuis
het allerbeste verdient

TRIPLE HR PREMIUM

Behaaglijk warm, regenachtig en guur of droog en zonnig: de Nederlandse weersomstandigheden hebben veel invloed op hoe u zich voelt. Bij
een prettig klimaat zit u lekkerder in uw vel, toch? Dit geldt ook voor uw woning. Om een behaaglijke ambiance in huis te creëren, is het beste
isolatiemateriaal nodig. Met Neopixels® Premium HR Insulation kiest u bewust voor topkwaliteit op alle vlakken.
De dikke jas die u in de winter aantrekt, fungeert
als bescherming tegen de weersinvloeden. Bij
Neopixels®, de grijze grafietparels waarmee u de
spouwmuur en kruipruimte kunt laten isoleren,
werkt het min of meer hetzelfde. Stefan Nooijens
van Neopixels® legt de werking uit. “Als je een
Neopixel onder de microscoop legt, zie je een
matrix met duizenden gesloten luchtcelletjes.
Door deze gesloten structuur kan er geen water
of lucht in of uit, net zoals bij een winterjas.” Maar
dat is niet het enige bijzondere aan de parels.
Neopixels® onderscheiden zich ook door hun ovale
vorm en het grafietgehalte, waarmee ze warmte
reflecteren.
Hoogste isolatiewaarde
Neopixels® zijn de verbeterde en innovatieve
variant van de grijze HR++ parels, het materiaal
dat sinds een jaar of vijf wordt gebruikt voor
isolatie. Dankzij het grafietgehalte, de vorm en
de samenstelling geven Neopixels® meer isolatie
per vierkante meter in de spouw dan de grijze
HR++ parels. Neopixels® hebben dan ook de
hoogste isolatiewaarde van Nederland: maar
liefst twintig procent hoger dan traditionele
isolatiematerialen.

Snel en nauwkeurig
Een behaaglijk klimaat in de winter, een
verkoelende werking bij warm weer, geen last
van tocht en geen koude muren meer. Naisolatie met Neopixels® vergroot uw woongenot
aanzienlijk. Bovendien bespaart u hiermee veel
op uw energierekening. Nooijens voegt toe:
“Mensen denken vaak dat het veel werk is om een
spouwmuur te isoleren, maar dat is bij Neopixels
absoluut niet het geval. Dankzij een efficiënte
werkwijze kost dit slechts één dag en ondervinden
mensen nauwelijks overlast. Een gecertificeerde
Neopixels®-installateur boort zeer kleine gaatjes
met een minimale diameter van 14 millimeter in de
buitenmuur. Met een speciaal ontworpen vulpistool
spuit hij de Neopixels® samen met de lijm Neofixx
in de muur. Vervolgens worden de gaatjes netjes
gedicht.”
Topinstallateurs
Met Neopixels® haalt u niet zomaar een
installateur in huis. Tot de Neopixels-familie
behoort namelijk slechts een select gezelschap
van topinstallateurs. “We kiezen bewust voor de
hoogste kwaliteit op elk gebied”, vertelt Nooijens.
“Daarom leiden we onze installateurs zelf op aan

de Neopixels® Academy.” Het vooruitstrevende
bedrijf staat nooit stil en ontwikkelt nieuwe
producten in het Neopixels® Innovation
Centre. “Hier hebben we ook de hoogwaardige
bodemisolatie ontwikkeld, om de kruipruimte
te isoleren. Ons nieuwste product is Neopixels
Vloerisolatie, een systeem voor na-isolatie bij
houten vloeren en betonvloeren.”

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
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