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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 milieuvriendelijk-
ste isolatieplaten op de markt. Het milieu zal je dankbaar zijn.

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

Nieuwe verpakking

Vanaf begin mei kan je de verbeterde ISOVER Sonepanel-platen gefaseerd
van ons verwachten. Je herkent de nieuwe generatie aan het Soft 
Touch-logo op de verpakking, met daarin de nieuwe 
ivoorkleurige glaswolplaten.Tijdens de overgangs-
periode leveren we ook nog de voorraad van de 
huidige Sonepanel uit.
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Bestel vandaag nog

Met de Sonepanel-platen van de nieuwe generatie genieten je klanten van de hoogste 
ISOVER-standaard op het vlak van verwerkingscomfort. 

Dit zijn de EAN-codes van de vernieuwde Sonepanel:

Dikte Afmetingen m² per collo m² per pallet EAN code collo EAN code pallet

40 1350x600 12,96 259,2 8712489017340 8712489017357

45 1350x600 11,34 226,8 8712489017326 8712489017333

50 1350x600 9,72 194,4 8712489017319 8712489017302

60 1350x600 8,10 162 8712489017364 8712489017371

70 1350x600 7,29 145,8 8712489017388 8712489017395

75 1350x600 6,48 129,6 8712489017401 8712489017418

90 1350x600 5,67 113,4 8712489017425 8712489017432

100 1350x600 4,86 97,2 8712489017449 8712489017456
 
Zoals je dus merkt, blijft de verpakkingshoeveelheid ongewijzigd en dien je enkel de EAN-
codes aan te passen. Contacteer jouw ISOVER sales engineer voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Dennis Wertheimer
Sales en marketing directeur
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