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WAT BELANGRIJK IS

GEZOND BINNENKLIMAAT
Vroeger namen kerkgangers in de winter een
stoof met kolen mee naar de kerk. Toen wisten zij
het al: in de kerk kan het behoorlijk koud worden.
Kolenkachels maakten plaats voor gaskachels
en centrale verwarming. Dat betekende dat een
kerk een eigen verwarming moest hebben. De
energierekening daarvan kan hoog oplopen en
de kachel uitzetten is geen optie. Kerken zijn niet
zelden hoog en groot. Voordat zo’n grote ruimte
warm is zijn er al heel wat kubieke meters gas
vervlogen. En dat is jammer, want aardgas wordt
steeds duurder.
Veel mensen klagen over tocht in de kerk. Dat
komt u vast bekend voor. In een grote ruimte beweegt de lucht sneller dan in een kleine ruimte.
Dit veroorzaakt luchtverplaatsing, waardoor het
soms lijkt te tochten. Een belangrijke oorzaak van
bewegende lucht zijn koude muren van het gebouw. Door de buitenschil van het gebouw te isoleren vermindert u deze onaangename luchtverplaatsing enorm. Het binnenklimaat is veel beter
te beheersen als het gebouw goed geïsoleerd is.
Ook luchtbehandelingssystemen werken beter
bij een stabiel binnenmilieu. Dat scheelt tevens
veel stroomkosten.

Waarom nu isoleren
Direct
besparen

Meer comfort
In 1 dag
geregeld

WARM IN DE
WINTER & KOEL
IN DE ZOMER
isoleren is een verstandige keuze
Met optimale isolatie van kerkmuren, -dak of –vloer kunt u een paar uur later beginnen met stoken
op zaterdag. Dat scheelt enorm in stookkosten. Daarnaast is een goed geïsoleerd kerkgebouw veel
comfortabeler. De temperatuur blijft namelijk stabiel. Isoleren is de moeite waard! Indien u enkel de
buitenmuren van uw gebouw isoleren bespaart u al snel 30 procent op de gasrekening. Dan spreken we
nog niet over het rendement van dak-, vloer- en zoldervloerisolatie. Hoe groter de oppervlakte, hoe hoger
uw besparing. Omdat wij al meer dan veertig jaar ervaring hebben durven wij die belofte wel te doen!
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lagere
energie kosten

comfortabel
leef ruimte

hoger
comfort

milieusparend

Een gratis en vrijblijvend bezoek van onze adviseur
maakt snel duidelijk welke energiebesparende
maatregelen toegepast kunnen worden.

Neem contact met ons op:

Het isoleren van de buitengevels
van het pand levert al snel
tot 30% besparing op uw
energieverbruik

+31 548 - 516 225
info@pluimers.nl

ISOLEREN ZIT IN ONS BLOED

RUIM 44 JAAR ERVARING
Pluimers Isolatie is sinds de oliecrisis in 1973
uitgegroeid tot Europees marktleider op gebied
van na-isolatie van de gebouwde omgeving. Onder
het motto “Heren die beter isoleren” isoleren we
huizen, kerken, kantoorgebouwen, stadions, stallen,
schepen, en scholen. Dit doen we met speciaal
door ons geselecteerde isolatiematerialen welke

Pluimers Isolatie is in de afgelopen 44 jaar
uitgegroeid tot Europees marktleider op het
gebied van isolatie. Onze kennis en ervaring
op gebied van isolatie staat garant voor een
gedegen advies op maat voor ieder kerkgebouw.

voldoen aan alle relevante eisen. Zo kan Pluimers
elke constructie (vloer, spouw, gevel, dak) isoleren
en desgewenst afwerken met specifieke coatings.
Onze organisatie is compact en ﬂexibel. Afspraken
worden centraal ingepland en kwaliteit monitoren
we continue met behulp van modernste technieken.
We garanderen snelle levertijden in heel Europa.
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REDENEN OM VOOR
PLUIMERS TE KIEZEN
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COMPLETE INSPECTIE
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TOP SERVICE
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MAXIMALE CERTIFICATIE
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10 JAAR GARANTIE

DE HEREN DIE BETER

ISOLEREN

Neem contact met ons op:

+31 548 - 516 225
+31 548 - 520 655
info@pluimers.nl
Wattstraat 11
7461 AB Rijssen (NL)
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