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Waar bent
u naar op zoek?

Buitengevelisolatie:
Bij het gemiddelde huis gaat 26% van de warmte verloren via de gevel. Het isoleren van de
gevel biedt oplossingen: uw huis houdt de warmte binnen, de energierekening valt aan het
einde van de maand lager uit en het wooncomfort zal verbeteren.

Gevelbepleistering:
Met gevelbepleistering werken we de isolatie op een strakke manier af. Uw huis krijgt hierdoor
een strakke, egale en moderne look. Gevelbepleistering is in meerdere kleuren beschikbaar. Het
laat verouderde huizen er weer als nieuw uitzien.

Steenstrips:
Door gebruik te maken van steenstrips kunt u een bestaand huis voorzien van een authentieke
en natuurlijk afgewerkte gevel. Uw woning wordt eerst geïsoleerd, de steenstrips worden
vervolgens als afwerking tegen de isolatie gezet. De afwerking is onderhoudsarm, maakt uw
huis modern en is in meerdere patronen beschikbaar.

Spuitkurk:
Bij het afwerken met spuitkurk wordt er een laag over de bestaande buitenmuur gespoten. De
isolatiematerialen zijn dan al verwerkt. Bij deze manier van afwerken worden de bestaande
muren weer als nieuw, egaal en krijgt uw huis een moderne look. De bakstenen blijven zichtbaar,
maar worden voorzien van een andere kleur.
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Gevelisolatie: uw weg
naar duurzaamheid
Na het renoveren en isoleren van de
gevel maakt u direct een rendement
van 20%. Daarnaast is een woning
vele malen duurzamer nadat deze
is geïsoleerd, een win-win-situatie.
Het isoleren van uw huis is door
de stijgende energieprijzen, de
klimaatverandering en Europese
regels voor isolatie een slimme keuze.
U denkt daarmee niet alleen aan de
voordelen op de korte termijn, maar
ook naar het rendement op de lange
termijn.
Wanneer de gevel van het huis is
geïsoleerd zal de energierekening
iedere maand lager uitvallen.
Doordat er geen warmte meer via
de gevel kan ontsnappen kost het
minder energie om het huis op
temperatuur te houden. Minder
energie verbruiken betekent logischerwijs ook minder betalen. En dat geldt niet alleen voor de
winter, ook in de zomer zullen de energiekosten lager zijn.
Naast de energierekening is gevelisolatie ook een milieubewuste keuze. Uw huis verbruikt
minder CO2 om op temperatuur te blijven, en dat komt het milieu ten goede. U kunt ervan
uitgaan dat de regels omtrent CO2-uitstoot de komende jaren strenger zullen worden. Door
uw gevels nu al te laten isoleren bereidt u zich voor op de toekomst.

Rendement:
Door voor complete gevelrenovatie te kiezen worden
woningen na oplevering gemiddeld 20% meer waard.
Een rendement dat bijna nergens anders zo snel kan
worden gemaakt. In veel gevallen vervalt daarmee
de prijs van het renoveren, het rendement is namelijk
hoger dan de investering.
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Gevelbepleistering
Nadat de isolatie is aangebracht,
is het tijd om een woning netjes
af te werken. U heeft daarvoor de keuze uit verschillende
soorten afwerking, een van de
mogelijkheden is gevelbepleistering.
Met gevelbepleistering kunt u
een huis dat is opgebouwd uit
bakstenen voorzien van een
strakke en moderne look. Er
hoeft niets te worden gesloopt,
wij zetten de bepleistering over
de bestaande muren en nieuwe isolatie heen. Op die manier
voorkomen we onnodige kosten en komt de constructie van het huis niet in gevaar. Iedere gevel
kan worden bepleisterd.

Door een woning te laten isoleren en bepleisteren
maakt u uw woning als nieuw. Scheuren in de
huidige constructie worden weggewerkt en het
gehele huis krijgt een complete metamorfose. U
krijgt het gevoel dat uw huis net opgeleverd is.
In tegenstelling tot een gemetselde muur krijgt
u bij het bepleisteren van de woning keuze uit meerdere kleuren. Sommigen gaan voor een
donkergrijze woning, anderen houden het juist graag wat lichter. De keuze is aan u, bij twijfel
kunnen onze experts u voorzien van advies. Bepleistering kenmerkt zich door de strakke
uitstraling.

Renoveren:
Een beschadigde gevel is ontzettend vervelend. Het aanzicht van het huis wordt niet alleen
minder mooi, ook de constructie kan in gevaar komen. Een bepleisterde gevel is hier dé oplossing voor. Na het isoleren worden de muren bepleisterd en is er niets meer te zien van eerdere
beschadigingen. Het huis is volledig egaal, modern en klaar voor de toekomst.
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Before & After

www.pubrox.be

voor

na

voor

na

7

Steenstrips

De welbekende steenstrips lenen zich uitstekend voor het opknappen van een bestaande
woning. Nadat de isolatie is aangebracht, worden de steenstrips tegen de gevel gezet. Er wordt
een prachtige natuurlijke look gecreëerd die niet te onderscheiden is van echte stenen.
De steenstrips die Pubrox gebruikt voor
haar projecten zijn uiterst duurzaam.
Onze strips gaan jarenlang mee en zijn
eenvoudig te plaatsen. Door de dikte zijn
de strips opgewassen tegen de meest
uiteenlopende natuurlijke beproevingen,
denk hierbij aan flinke hagel- of
onweersbuien.
Steenstrips worden enkel ingezet als afwerking
na het renoveren en isoleren van de buitengevel.
We isoleren en zetten daar vervolgens de door u
gekozen afwerking tegenaan. Steenstrips zijn er in
vele soorten en maten te vinden.
Onze professionals geven u graag advies over de
steenstrips. Zij weten wat er mogelijk is en past bij uw huis, uiteraard bepaalt u uiteindelijk zelf.
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Spuitkurk

Wanneer u uw gevel laat renoveren kunt u als afwerking ook voor spuitkurk kiezen. We
isoleren uw huis en brengen vervolgens meerdere lagen aan. Spuitkurk is een combinatie van
kurkgranulaat en acrylhars, dit wordt op de gevel gespoten.
Door voor spuitkurk als afwerking van de gevelrenovatie te kiezen, kiest u voor een moderne
look. De bakstenen waarmee het huis is opgebouwd blijven zichtbaar, maar worden voorzien
van een nieuwe kleur. Doordat de voegen ook over worden gespoten, creëren we een egaal
uiterlijk. Scheuren in de constructie worden daarnaast minder goed tot nauwelijks zichtbaar.
Een gevel die wordt gerenoveerd en bewerkt met spuitkurk als afwerking is klaar voor de
toekomst. Het sluit perfect aan op de wensen van de samenleving, strakke woningen vullen het
hedendaagse straatbeeld.
Pubrox maakt uw huis energiezuiniger, klaar voor de toekomst en zorgt voor een waardestijging.
Uw huis wordt in de meeste gevallen vanaf dag 1 al 20% meer waard.

www.pubrox.be

10

Before & After

voor

na

www.pubrox.be

11

Alle voordelen van
gevelisolatie op een rij:
Rendement van 20% vanaf dag 1!

De woning is sneller op temperatuur

Lagere energierekening

Nieuwe frisse look van je woning

Meer wooncomfort

Uw huis stijgt in waarde

Subsidie
Naast rendement nog subsidie terugkrijgen? Het is mogelijk!
In Vlaanderen krijgt u €30,- subsidie per geïsoleerde vierkante meter. Deze premie is geldig tot
en met 2024. Met deze regeling wil de regering Belgen stimuleren hun woningen energiezuiniger
te maken.
Na het isoleren krijgt u de mogelijkheid de renovatie af te werken met bepleistering, steenstrips
of spuitkurk. Alle vormen maken uw huis als nieuw en klaar voor de toekomst.
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Benieuwd wat Pubrox voor u kan betekenen? Dat begrijpen we. Neem via een
van de onderstaande contactmogelijkheden contact met ons op. Wij zullen u zo
snel mogelijk helpen en voorzien van deskundig advies.
In de tussentijd in alle rust bekijken wat Pubrox de laatste tijd heeft gerealiseerd?
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