
Minder onderhoud en een  
duurzamere bescherming  
van uw vastgoed 

100%  

gerecycled en  

levenslange 

werking



	Relatief geringe investering

	 Snelle realisatie; eenvoudig aan te brengen  

en te verwijderen
	Lagere onderhoudskosten vastgoed

		Hoger energielabel en waardevermeerdering 
vastgoed

	 Grote energiebesparing en meer comfort  
voor bewoners

	Balans in de luchtvochtigheid

		Nooit meer problemen door te natte  
kruipruimtes

Isoleren begint met Drowa

Één van de goedkoopste, makkelijkste en meest effectieve isolatiemaatregelen.  

De kruipruimte isoleren met Drowa isolatiechips is een relatief goedkope maatregel in vergelijking  
met andere energiebesparende maatregelen. Op het gebied van het verduurzamen van woningen liggen  
hier volop kansen. 

Vrijblijvend adviesgesprek 
Drowa heeft veel ervaring met grootschalige  

woningisolatie op projectbasis en heeft diverse 

woningcorporaties, vastgoedeigenaren, aannemers 

en instellingen ondersteund in het verduurzamen en 

energiezuinig maken van woningen en gebouwen. 

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 

Op www.drowa.nl staat heel wat informatie.  

Maar u kunt natuurlijk ook met ons bellen op  

0519 244 030 en vragen naar Anne Jelmer Boek. 

U kunt hem ook een 

vraag stellen via  

annejelmer@drowa.nl. 

Hij neemt dan graag con-

tact met u op voor een 

vrijblijvend gesprek.

Ons team 
Invulling geven aan de isolatiewensen van de zake-

lijke markt vraagt om een specifieke aanpak. Ons 

team van goed opgeleide vakmensen is gespeciali-

seerd in het verduurzamen en zuiniger maken van 

woningen en objecten.  

Hoger energielabel
De isolatiewaarde(n) van Drowa zijn door TNO 

berekend via NEN 1068-2012. En deze resultaten 

zijn weer gecontroleerd door BCRG. Drowa voldoet 

met een gecontroleerde kwaliteitsverklaring van de 

BCRG aan alle eisen om te worden meegenomen 

in de berekening van de isolatiewaarde(n), voor 

bijvoorbeeld een geldige Energie-Index.  

100% Gerecyclede EPS-chips  
van de hoogste kwaliteit
Drowa wordt als enige isolatiechip gemaakt van 

100% gerecycled materiaal, gaat levenslang mee en 

is zelf ook weer recyclebaar. Het heeft een gesloten 

celstructuur, zodat vocht en vuil geen invloed op de 

werking. Het is veilig, duurzaam, milieuvriendelijk 

en eenvoudig weer te verwijderen. 
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De voordelen van duurzame Drowa EPS isolatiechips


