SPECIALE
RENOVATIEPRODUCTEN
Tarief RS 171

COMPLEET ZOLDERISOLATIESYSTEEM
λ34

ISOVER AMARILLO

Productomschrijving: compleet isolatiesysteem bestaande uit:
• glaswol isolatieplaat, aan twee zijden voorzien van een zacht comfortvlies met handige snijlijnen.
• metalen, witte hoekprofielen voor montage op de gordingen.
• decoratieve, witte, stootvaste, houten panelen met dampremmende werking (bij benadering RAL
9016).
Toepassing: thermisch, akoestisch en brandveilig isolatiesysteem voor ongeïsoleerde hellende daken
in de woningbouw. Met het Amarillo isolatiesysteem (isolatiedikte 140 mm) wordt een Rc ≥ 3,5 m2.K/W
behaald bij een standaard dakconstructie.
Brandveiligheid: profielen brandklasse A1, isolatie brandklasse A2-s2, d0, houten panelen brandklasse
C-s3, d0, volgens EN 13501-1.
Certificering: het systeem heeft een ISSO Kwaliteitsverklaring en de onderdelen van Amarillo hebben
CE-markering.
Opmerking: het systeem kenmerkt zich door een frisse en strakke uitstraling omdat tussenprofielen
niet nodig zijn. Door de hoogwaardige esthetische afwerking is het Amarillo isolatiesysteem zeer
geschikt voor het creëren van woonzolders met een hoge comforteis. Amarillo isolatiesysteem kan
worden toegepast in ruimten met klimaatklasse 1 of 2.
Isolatie

1,70 meter

Profielen

Houten panelen

Dikte in mm

Rdeclared in
m2.K/W

Rc in een
standaard
dakconstructie
in m2.K/W*

Afmeting
in mm

Afmeting
in mm

Bruto afmeting Netto afmeting
in mm
in mm

140

4,10

≥ 3,50

1500 x 600

24 x 24 x 1500

1290 x 620

1270 x 600

* Uitgangspunt is een dak met gordingen/sporen van 65 x 160 mm, onderlinge afstand van 1200 mm.
Compleet Amarillo isolatiesysteem
Pallets per volle vracht
Systeemprijs in € per m2
18
48,00

Besteleenheid
pallet

Levertijd in dagen
28

Inhoud 1 pallet Isover Amarillo
m2 per
pallet

Isolatie
Platen per
pak

Pakken per
pallet

m1 per
pallet

24,30

3

9

60

Profielen
Profielen per Pakken per
pak
pallet
40

m2 (netto)
per pallet

1

Op www.isover.nl/amarillo vindt
u uitgebreide informatie over het
Isover Amarillo isolatiesysteem. Daar
kunt u ook handige verwerkingsfilms
bekijken.

Tarief RS 171 voor speciale renovatieproducten. Geldig vanaf 1 september 2017.
Levertijd geldt indien voor 12:00 uur ’s middags besteld.

27,43

Houten panelen
Platen per Pakken per
pak
pallet
2

18

