
* Bij aankoop vanaf € 1.000 excl. btw isolatiemateriaal kan je per vestiging € 1.000 winnen. Bovendien ontvang je  
bij een aankoop vanaf € 250 excl. btw een gezellige Bouwpunt-tochthond (zolang de voorraad strekt).

ISOLATIEACTIE
van 15/10 tot 15/12

Maak kans op  € 1.000of een exclusief Bouwpunt-
cadeau!*

  
JOUW GARANTIE 
OP EEN WARME 
WINTER!



BOUWPUNT 
MAAKT JE WARM 
VOOR ISOLATIE!

En wist je dat ook de overheid je een duwtje in  
de rug geeft om te isoleren? Om de mensen te 
stimuleren hun woning energiezuiniger te maken, 
voegde Vlaanderen de verschillende energie- en 
woonpremies samen tot één gebruiksvriendelijke 
Mijn VerbouwPremie. Die maakt de aanvraag van 
jouw premie een pak eenvoudiger. Iedereen die het 
dak, de buitenmuren of vloeren van een woning 
die minstens 15 jaar oud is renoveert én isoleert 
komt in aanmerking. Je kan de premie aanvragen  
vanaf 1 oktober 2022.

  

Isoleren is meer dan ooit een slimme keuze. Eerst 
en vooral beperkt het je energieverbruik aanzien-
lijk. Je hebt dus minder last van de uit de pan swin-
gende prijzen die we momenteel meemaken. Een 
investering in isolatie is er dus één die je heel snel 
terugverdient. Je geeft er bovendien niet alleen je 
bankrekening, maar ook je wooncomfort een aan-
zienlijke boost mee. Je woning blijft aangenaam 
warm, de lucht is gezonder en je geniet van een 
betere geluidsisolatie.

Bovendien help je het milieu en het klimaat een 
handje, want meer isoleren = minder brandstofver-
bruik én minder CO2 die in de atmosfeer terecht-
komt. Het is dus ook een op-en-top duurzame 
keuze, waarvoor onze planeet je dankbaar zal zijn!

Vraag  
jouw premie 
aan vanaf  1 oktober 2022

Alle voorwaarden en details van de premiebedragen vind je op mijnverbouwpremie.be of via 1700,
het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.

Bij Bouwpunt bieden we je een uitgebreid gamma aan hoogstaande  
isolatiematerialen in alle maten en gewichten. Wedden dat er één bijzit dat perfect past bij jouw 

(renovatie)plannen en budget? Op de volgende pagina’s ontdek je een greep uit ons aanbod.



Recticel Eurofloor
Thermische isolatie voor vloeren met een kern in hard polyisocyanuraat-
schuim (PIR). Kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming. 

Dikte (mm) 50 60 70 80 100
Rd (m2K/W) 2.25 2.70 3.15 3.60 4.50

WAND

VLOER

Ursa XPS N III L                    
Duurzame oplossing voor technisch veeleisende toepassingen van het 
type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak.

Dikte (mm) 80 100 120 140 160

Rd (m2K/W) 2.20 2.80 3.45 4.00 4.60

Rockwool RockSono Base  
Steenwolplaat voor de isolatie van metalen en houten binnen- en 
voorzetwanden alsook van houten vloer-, wand- en plafondconstructies. 
Geluidsisolerend en brandwerende vulling. 

Dikte (mm) 60 75 100 140  170
Rd (m2K/W) 1.60 2.00 2.70 3.75 4.55

Knauf Acoustiwall                    
Akoestische en thermische isolatieplaat voor gemene muren van  
minerale glaswol met ECOSE® Technology. Geluidsisolerend en brand- 
werende vulling.

Dikte (mm) 20 30 40 50 60
Rd (m2K/W) 0.60 0.90 1.25 1.55 1.85

Ursa XPS PZ I       
XPS Type N met tweezijdig opgeruwd en extra gewafeld oppervlak. Voor 
de binnenisolatie van muren via stuc- en tegelwerk.

Dikte (mm) 40 50 60 80 100
Rd (m2K/W) 1.20 1.50 1.80 2.20 2.80

Unilin Utherm Floor LE        
PIR-isolatieplaat Euroklasse E voor vloeren. Geschikt voor toepassing in 
combinatie met vloerverwarming.

Dikte (mm) 50 60 70 80 100
Rd (m2K/W) 2.25 2.70 3.15 3.60 4.50



Recticel Eurowall
Eurowall® is een thermische isolatieplaat voor spouwmuren met een kern 
in hard polyurethaanschuim, op beide zijden bekleed met een gasdicht 
meerlagencomplex. 

Dikte (mm) 82 95 100 110  120
Rd (m2K/W) 3.70 4.30 4.50 5.00 5.45

Rockwool Rockfit Mono                     
Soepele en waterafstotende steenwolplaat, geschikt voor thermische en 
akoestische isolatie van geheel of gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

Dikte (mm) 100 125 140 160 190
Rd (m2K/W) 2.85 3.55 4.00 4.55 5.40

Isover TF Multimax 30       
Onbeklede glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde voor de thermi-
sche isolatie van spouwmuren en gevels.

Dikte (mm) 60 90 120 135 150
Rd (m2K/W) 2.00 3.00 4.00 4.50 5.00

Unilin Utherm Wall A 
PIR-isolatieplaat Euroklasse D. Ideaal voor spouwmuren, toepasbaar in 
geventileerde gevels.

Dikte (mm) 70 80 90 100 110
Rd (m2K/W) 3.15 3.60 4.05 4.50 5.00

MUUR

Wens je een van deze producten met een andere dikte of Rd-waarde? 
Dat kan! Vraag ernaar in de winkel, we helpen je met veel plezier verder.



Isover TF ISOCONFORT 35 & 32
Glaswolplaat op rol, speciaal ontworpen voor thermische en akoestische 
isolatie tussen de kepers of het regelwerk van hellende daken.

Isoconfort 35 
Dikte (mm) 120 140 160 180 200
Rd (m2K/W) 3.40 4.00 4.55 5.10 5.70

Isoconfort 32
Dikte (mm) 120 160 180 200 220
Rd (m2K/W) 3.75 5.00 5.60 6.25 6.85

 

Knauf Multifit 035
Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken uit minerale glas-
wol met ECOSE® Technology. Biedt een uitstekende isolatiewaarde.

Dikte (mm) 120 140 160 180 200
Rd (m2K/W) 3.40 4.00 4.55 5.10 5.70

  

Recticel Powerroof
Thermische isolatieplaat voor hellende daken, met aan beide zijden een 
puur aluminium bekleding. Te bevestigen bovenop de draagconstructie.

Dikte (mm) 100 120 140 160 180
Rd (m2K/W) 4.50 5.45 6.35 7.25 8.15

 

Unilin Utherm Roof L
Isolatieplaten voor platte en licht hellende daken, ook geschikt voor 
verlijmen.

Dikte (mm) 70 80 90 100 110
Rd (m2K/W) 3.15 3.60 4.05 4.50 5.00

Wens je een van deze producten met een andere dikte of Rd-waarde? 
Dat kan! Vraag ernaar in de winkel, we helpen je met veel plezier verder.

DAK



Het reglement van de isolatieactie is verkrijgbaar in de vestiging hierboven vermeld.

Bouwpunt Kwanten
Stuifzandstraat 44 
3900 Pelt
T 011 64 44 72
info@kwanten.com
www.kwanten.com

Openingsuren Bouwshop en Magazijn:
Maandag - vrijdag: van 7u00 - 18u30 
zaterdag: 8u00 - 12u00 
Openingsuren Toonzaal: 
Maandag - vrijdag: van 8u00 - 18u30 
zaterdag: 8u00 - 12u00
Openingsuren Natuursteen:
Maandag - vrijdag: van 9u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00 
Zaterdag op afspraak van 9u00 tot 12u00


