
isolatie - actie
van 2 november 2021 tot en met 23 december 2021



ISOVER
ISOCONFORT 35 - λ 0.035

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend 
vlies. Gemakkelijk op maat te versnijden dankzij het raster.

 dikte 18 cm  Rd = 5,10 m²K/w    9,04 €/m² (incl.btw)   7,47 €/m² (excl.btw)

 dikte 20 cm   Rd = 5,70 m²K/w    10,06 €/m² (incl.btw)      8,31 €/m² (excl.btw)

  dikte 22 cm   Rd = 6,25 m²K/w    11,06 €/m² (incl.btw)   9,14 €/m² (excl.btw)

KNAUF
MULTIFIT 035 - λ 0.035

Onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met 
ECOSE Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde.

 dikte 18 cm   Rd = 5,10 m²K/w   8,46 €/m² (incl.btw)   6,99 €/m² (excl.btw)

 dikte 20 cm   Rd = 5,70 m²K/w   9,38 €/m² (incl.btw)   7,76 €/m² (excl.btw)

  dikte 22 cm   Rd = 6,25 m²K/w   10,36 €/m² (incl.btw)     8,57 €/m²  (excl.btw)



40 m x 6 cm
33,82 €/rol 
(incl. btw)
27,95 €/rol 
(excl. btw)

310 cc
7,16 €/st 
(incl. btw)
5,92 €/st 
(excl. btw)

40 m x 1,5 m
186,62 €/rol 
(incl. btw)

154,23 €/rol 
(excl. btw)

ISOVER
VARIO KB1

Optimale luchtdichtheid van de naad tussen 
verschillende lucht- of dampschermbanen. Ook 
perfect om overlappingen van de flenzen van 
ISOVER Rollisol Plus luchtdicht af te kleven.

ISISOVER
VARIO KM DUPLEX

Vochtregulerend dampscherm dat luchtdicht is en 
vochtbescherming biedt. Past zich aan het 
vochtgehalte aan en zorgt voor een droog en 
gezond binnenklimaat. (40m x 1.5m)

ISOVER
DOUBLEFDOUBLEFIT

Dichtingskit met meerdere componenten voor de 
luchtdichte en betrouwbare hechting van het 
vochtregulerend dampscherm Vario KM Duplex 
aan de andere bouwdelen zoals muren, schouwen, 
vloeren en plafonds.

DELTA
DEDELTA - DAWI GP

Lucht-en dampscherm voor geventileerde en 
ongeventileerde daken : 
DELTA®-DAWI GP is gemaakt van een speciaal 
polyethyleen folie met een Sd-waarde van ca. 100 
meter. 

2 x 50 m
102,02 €/rol 
(incl. btw)
84,31 €/rol 
(excl. btw)



Eeklo
Brugsesteenweg 303          9900 Eeklo          09 377 22 13
info@vandenbraembussche.be    vandenbraembussche.be

Brugge
Pathoekeweg 188            8000 Brugge         050 73 22 20
info@vandenbraembussche.be    vandenbraembussche.be

GentGent
Ottergemsesteenweg-Zuid 717a  9000 Gent          09 376 70 30
gent@vandenbraembussche.be    vandenbraembussche.be

Oostrozebeke
bouwmaterialen Roobroeck
Ter Priemstraat 23/A           8780 Oostrozebeke    056 66 62 04
bro@roobroeck.com           roobroeck.com

LierLier
bouwmaterialen Van den Broeck
Berlaarsesteenweg 128/1       2500 Lier          03 491 82 52
info@vdbbouw.be            vdbbouw.be

Schoten
bouwmaterialen Van den Broeck
Metropoolstraat 13           2900 Schoten        03 641 94 10
metmetropool@vdbbouw.be        vdbbouw.be

De vermelde prijzen gelden afgehaald op onze diverse vestigingen of geleverd 
vanaf 150 m². Voor levering < 150 m² wordt 65 € (excl btw) transportkost 
aangerekend. De vermelde prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


