
Jouw bedrijf 
verdient de juiste 
plat dakisolatie
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Kies je voor 
ROCKWOOL®, 
dan kies je voor 
brandveiligheid, 
geluidsreductie 
en energie-
besparing.

rockwool.nl/mkb
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Brandveiligheid 
Brandschade kan grote gevolgen hebben: ruim 50% van de bedrijven die met een 

grote brand te maken krijgen, gaat binnen drie jaar failliet. Dat heeft natuurlijk een 

grote impact op jou, als ondernemer. Het aanbrengen van steenwol isolatie kan schade 

door brand beperken. Steenwol isolatie beschermt jouw bedrijf ook tegen brand in 

aangrenzende panden.
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Meer weten over 
brandveiligheid?

Klik hier

http://rockwool.com/nl/mkb/#brandveiligheid


Geluidsreductie
Geluidsoverlast kan bij je medewerkers leiden tot stress, concentratiestoornissen en een 

verminderde productiviteit. Andersom kan geluidsoverlast door jouw bedrijf leiden tot 

weerstand bij omwonenden. Het gebruik van de juiste isolatie bij platte daken speelt 

een belangrijke rol bij het beperken van geluidsoverlast door jouw bedrijf.
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Meer weten over 
geluidsreductie?

Klik hier

http://rockwool.com/nl/mkb/#geluidsreductie
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Energiebesparing
Schommelingen in de temperatuur en luchtvochtigheid hebben invloed op je 

medewerkers, maar ook op grondstoffen, producten en machines. Met de juiste 

dakisolatie voorkom je onnodig warmteverlies via het dak en blijft de temperatuur 

in het gebouw aangenaam. Dat scheelt niet alleen aanzienlijk in het energieverbruik, 

maar komt ook de productiviteit van je medewerkers ten goede.
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Meer weten over 
energiebesparing?

Klik hier

http://rockwool.com/nl/mkb/#energiebesparing


Samen, als ondernemer 
en ROCKWOOL, werken 
aan een duurzame 
oplossing bij optimale 
plat dakisolatie.
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Kies je als ondernemer voor ROCKWOOL steenwol dakisolatie dan kies je 

niet alleen voor brandveiligheid, geluidsreductie en energiebesparing, maar 

ook voor duurzaamheid. Steenwol is een natuurproduct, gemaakt van het 

vulkanisch gesteente basalt. Een van de meest voorkomende grondstoffen 

op de planeet. Steenwol heeft een lange levensduur van wel 75 jaar en 

een bewezen lage milieu impact. Bovendien kan steenwol keer op keer 

gerecycled worden met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Nieuwe 

steenwolproducten bestaan tot wel 50% uit gerecyclede grondstoffen.

Samen kiezen we voor een duurzame isolatieoplossing.
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Maak een afspraak met om te kijken wat 

ROCKWOOL voor jouw bedrijf kan betekenen:

T 0475 35 31 88

E projectadvies@rockwool.com
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ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands  
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T +31 (0) 475 35 35 35
E  info@rockwool.nl
rockwool.nl

Wijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele  
aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

mailto: info@rockwool.nl
http://rockwool.nl

