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Effectief en 

ATI PRO 
ATI PRO is een damp-open meerlaagse multi-reflecterende 
isolatiefolie van 40 mm. Het is een geschikt product voor 

uw renovatieproject en het (na)isoleren van bijvoorbeeld 
daken van monumentale panden. 

dun isoleren 
Isolatiefolies voor dak, gevel, 
vloeren en wanden 

EIGENSCHAPPEN VAN 
ATI® ISOLATIEFOLIES 

 Uitstekend thermisch vermogen

 Minimale dikte, zeer licht materiaal

 Geschikt voor veel toepassingen

 Eenvoudig en snel te verwerken

 Waterafstotend

 Volledig antiallergisch

 Trekt geen ongedierte aan

LEES MEER 
Toepassingen: 

ATI PRO BARDAGE 
ATI PRO BARDAGE is een dampdichte meerlaagse multi- 
reflecterende isolatiefolie van 80 mm. Dankzij de hoge isolatiewaarde 
komt dit product in aanmerking voor de ISDE-energiesubsidie. 

Toepassingen: 
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ATI MULTI19 
De ATI MULTI19, een 19-laagse folie met dampdichte eigenschap, 
met aan beide zijden een multi-reflecterende laag. Zeer geschikt voor 
bijvoorbeeld: garages, voorzetwanden, zolders en vloeren. 
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Toepassingen: 

® 

asisolatie gebasee d op een Zwitse hnologie 

De groene 
innovatie in isolatie 
Isolatiepanelen uit grasvezels 

ATI 150+ 
De ATI 150+, een zeer dunne isolatiefolie van 10 mm, met aan beide 
zijden een zuivere aluminium laag. Doordat de folie aan twee zijden 
reflecteert behaalt men een zeer hoog rendement. 

VOORDELEN VAN 
GRAMITHERM® 

 Flexibele isolatiepanelen

 Uitermate geschikt voor toepassing in 

circulaire bouw- en renovatieprojecten

 Isoleert kou en hitte efficiënt

 Uitstekende geluidsdemping
GRAMITHERM 
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Toepassingen: 

 Milieuvriendelijk, snel en makkelijk te 

verwerken

 CO2-neutraal, lager primair 

energiegebruik

Gramitherm is een natuurlijk isolatiepaneel gemaakt van grasvezels. 
Gramitherm® is het eerste 100% zuivere isolatiemateriaal, 
waardoor het op dit moment de milieu-vriendelijke 
oplossing is voor het isoleren van gebouwen. 
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ISDE-subsidie 
vraag naar 
de 
voorwaarden 
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