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<aanhef brief><naam>, 

ISOVER INFO
Vertrouwelijk

Vernieuwde ISOVER Sonepanel: 
superzacht, megastevig! 

Scheidingswanden en plafonds akoestisch isoleren? Daarvoor is er de vernieuwde Sonepanel 
van ISOVER. Deze duurzame glaswolplaat is voortaan nog comfortabeler te verwerken en 
uiterst eenvoudig te plaatsen. Bovendien is ze milieuvriendelijker en draagt ze bij tot een beter 
binnenklimaat. Kortom: de keuze van de vakman!

De voordelen van deze nieuwe generatie ISOVER-glaswol zijn:

• Soft touch: isolatie plaatsen die zachter aanvoelt? Geen enkel probleem met de ISOVER
Sonepanel. Comfort was nog nooit zo tastbaar! 

• Installatiegemak: ISOVER Sonepanel is een stevige plaat en daardoor makkelijker
te verwerken. De droom van elke professional en doe-het-zelver.

• Duurzaamheid: ISOVER Sonepanel behoort tot de duurzaamste en 
milieuvriendelijkste isolatieplaten op de markt. Het milieu zal je dank-
baar zijn.

Naast alle voordelen op het vlak van verwerking, stevigheid en duurzaamheid 
beschikt ISOVER Sonepanel ook over onovertroffen akoestische eigenschap-
pen. Zo draagt deze glaswolplaat onmiskenbaar bij tot het wooncomfort.

Nieuwe verpakking

Opgelet: de verbeterde ISOVER Sonepanel-
platen zijn nieuw in het gamma en hebben 
hun eigen verpakking. Deze herken je aan 
het Soft Touch-logo met daarin de nieuwe 
ivoorkleurige glaswolplaten.
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Bestel vandaag nog

Met de Sonepanel-platen van de nieuwe generatie geniet je van de hoogste ISOVER-
standaard op het vlak van verwerkingscomfort. Dus waar wacht je nog op? Contacteer
jouw ISOVER sales engineer. 

 

Met vriendelijke groet,

Dennis Wertheimer
Sales en marketing directeur
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