
met Accorub akoestische isolatie 
Al eens “stil” gestaan bij akoestische isolatie? Tijd om dat te 
doen! Want thuis wil je toch liefst in alle rust en stilte kun-
nen leven, slapen, wonen en werken. Auditieve stoorfactoren 
zijn niet welkom, vooral in de slaapkamers en eventuele 
bureauruimtes. 
Daarom is het bij het ontwerp van je woning aangeraden om 
je oor te luister te leggen bij een specialist in akoestische 

isolatie. Isola kan je hiermee helpen: dankzij Accorub akoes-
tische isolatie maken wij je woonst een cocon van stilte en 
privacy. 
Voor halfopen en gesloten bebouwingen en appartementen is 
een degelijke wand- en vloerisolatie bovendien noodzakelijk 
om wederzijdse privacy te garanderen. De kers op de taart 
van je wooncomfort!

www.isola.be

ACCORUB, jouw voordelen:

›  Eenvoudige installatie
›  Makkelijk te hanteren
›  Dé oplossing tegen lucht- en contactgeluiden in 

wanden en plafonds
›  Uitstekende geluidsabsorptie 

(breed frequentiegebied)
›  Afwerking kan onmiddellijk na de plaatsing

SSSSST, HIER 
WONEN WIJ... 

Nog vragen? Ontdek alle 
productinformatie en de 

antwoorden op de 10 meest 
gestelde vragen over Accorub 

op www.isola.be 

ZWEVENDE VLOEREN- EN -PLAFONDS

WANDEN 

OMKASTING    

AFVOERBUIZEN

ACCORUB akoestische isolatie



Het productengamma van Isola Belgium geeft blijk van een groot respect voor onze natuur. Dit respect manifesteert zich vooral op twee vlakken. 
Enerzijds recupereert Isola Belgium diverse isolatiematerialen en gebruikt zij deze als grondstof voor haar eigen gepatenteerde producten. Anderzijds 
dragen haar activiteiten en producten bij tot het behoud van het milieu en de vermindering van de CO2-uitstoot. De gloednieuwe (passief)kantoren 
van Isola Belgium te Tongeren zijn dan ook opgetrokken met beide aspecten als rode draad.

Accorub in de Thermogran®-systemen
De 3 Thermogran®-systemen van Isola Belgium zijn specifi ek 
ontwikkeld om thermische én akoestische isolatie maximaal 
te combineren. Hierin zijn ze uniek afgestemd op verschillende 
situaties. 

Onze aanrader? Thermogran®32 en Thermogran®34! Deze 
systemen zijn opgebouwd uit een laag Thermogran® met 
hierop de Accorub-mat. Het beste van beide werelden. 

ISOLATIEPARTNER GEZOCHT?

Isoleren met Accorub 

GEPRODUCEERD IN BELGIË 

ECOLOGISCH PRODUCT

ACCORUB akoestische isolatie

Wij leveren en plaatsen in heel België! 
Interesse in een off erte? Surf naar 
www.isola.be/off erte, stuur een e-mail 
naar info@isola.be of bel ons op het 
nummer 012 28 03 28.

Dankzij een jarenlange expertise garandeert Isola Belgi-
um niet alleen kwalitatief materiaalgebruik, maar ook een 
degelijke plaatsing én correcte service voor en na verkoop. 
Onze plaatsers worden regelmatig bijgeschoold om helemaal 
up-to-date te blijven met de nieuwste technieken en regel-
gevingen. 

Isola Belgium gevonden!

Accorub
Wand Plafond

Afmetingen lxb 200 x 100 cm 50 x 50 cm

Dikte 1 tot 10 cm 4 cm

Densiteit 120 kg/m3

Warmtegeleidings coëffi  ciënt λ = 0,04W/mK

Accorub is gekeurd 
door het WTCB. 


