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Isovlas
Reno TG Elegant
Duurzaam esthetisch na-isoleren,
erg mooi, comfortabel en heel betaalbaar
Alle voordelen van Isovlas Reno Interieur
maar dan mooier: flexibele isolatie uit
vlas op een harde, gladde, stootvaste,

- Droge verwerking (in tegenstelling tot
gipsplaten en stucen)
- Is gemakkelijk en mooi op maat te

• Biobased flexibele isolatie op maat
• Kant en klare na-isolatie
• Snel, eenvoudig en droog te plaatsen

afwasbare en prachtig afgewerkte

maken. De isolatie is tot 15 cm oversize

• Geen stuc- of schilderwerk nodig

onderplaat. Even slim als logisch.

induwbaar (Minerale wol, PU of EPS

• ‘Stucstrakke afwerking’ met tand en groef

Isovlas Reno TG Elegant is de duurzame,

moet speciaal uitgesneden en passend

• Harde, afwasbare onderplaat (wit schuurwerk)

economische hoogwaardige en

worden gemaakt)

• Natuurlijk vochtregulerend: toepasbaar tegen

esthetische oplossing voor na-isolatie
van binnenuit.

- De oversized isolatie laat zich soepel
indrukken en vormt zich als vanzelf om
bestaande leidingen en buizen

Isovlas Reno TG Elegant heeft alles in zich.

- De oversized isolatie vult ook de

bestaand geïsoleerd dakbeschot
• Verwerking: géén irritatie van ogen, huid
en luchtwegen
• Duurzaam, gemakkelijk en heel betaalbaar

Het is de mooiste en de beste na-isolatie

kleinste hoeken en gaten:

• Winterwarm - Zomerkoel

tegen kou, warmte en geluid.

• geen koudebruggen

• De allerbeste geluidsisolatie

Het flexibele, oversized vlaspakket op

• geen inwendige condensatie

• Ultiem woongenot

de harde onderplaat (de luxe zichtzijde)

• optimale temperatuur- en

• Verrassend betaalbaar

dicht alle hoeken en gaten.

geluidsisolatie
- Nauwelijks afval bij de verwerking

Isovlas Reno TG Elegant verwerkt snel,
gemakkelijk en gezond: géén irritatie van
ogen, huid en luchtwegen.
- 	Heeft een harde, stootvaste onderplaat
(wit schuurwerk)
- 	Verwerkt snel, droog en eenvoudig
(verkorte bouwtijd)
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Minder energiekosten en een gezondere leefomgeving
door natuurproduct als na-isolatie van binnenuit
Woningcorporaties op weg naar 2023

Isovlas heeft speciale na-isolatie

Veel woningbouwcorporaties zijn nu al

ontwikkeld: Reno interieur, voor zolders

voor 2023 intensief bezig met het

en Reno TG Elegant voor slaapkamers en

energetisch opwaarderen van bestaande

andere ruimtes waarbij een hoogwaar-

woningen. Een groot aantal doet dit in

dige esthetische afwerking gewenst is.

Harde isolatie

Isovlas Reno TG Elegant

nauwe samenwerking met Isovlas
Oisterwijk. Hun woningen beantwoorden

In de film ‘Doe Maar Duurzaam!’ zien we

nu al aan de norm ‘energie-index 1,4’,

hoe Reno Interieur snel en gemakkelijk

vergelijkbaar met het oude label B.

toegepast wordt in een grootschalig
woningbouwproject.

Belangrijk bij het realiseren van de
vereiste energetische opwaardering van

De verduurzaming vertaalt zich direct in

bestaande woningen is na-isolatie aan

bewonerstevredenheid; meer comfort

de binnenzijde van het dak. En dan met

en veel lagere stookkosten, duurzaam,

name met een duurzaam, gemakkelijk

zeer energiezuinig, CO2 neutraal, gezond

te verwerken en zeer betaalbaar natuur-

en geen (of nauwelijks) noodzakelijke

product als vlas.

huurverhoging.

Op maat leverbaar
Zeer hoge luchtdichting
Energieneutraal
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