Over
Qubiqs
De zekerheid van
100% vakmanschap

Het degelijk isoleren van een woning is
in principe snel en eenvoudig te realiseren.
Er dienen eerst wel verantwoorde en
duurzame keuzes gemaakt te worden,
keuzes die op lange(re) termijn het
verschil maken.

checken we waar nodig de dikte van de spouw.
Als we samen tot overeenstemming komen hoe
we een woning willen gaan isoleren, dan is dat
vervolgens ook binnen een dag geregeld, zonder
dat het hele huis op z’n kop gaat én - ook niet
onbelangrijk - zonder rommel.

Om tot een deskundig advies te kunnen komen
willen wij de woning(en) waar het om gaat altijd
zien. Iedere situatie is tenslotte anders. Los van
een uitgebreide inspectie, controleren wij ook
bouwkundige en technische elementen, zoals de
staat van de buiten- en binnenmuren, maar ook

Als Qubiqs garanderen we overigens niet alleen
het rendement, maar ook de specifieke producteigenschappen van door ons toegepaste materialen
als ook de samenstelling van de door ons
geadviseerde isolatierecepturen. Vandaar dat wij op
al onze isolatie oplossingen 10 jaar garantie geven.

Het isoleren van een woning
heeft een direct effect op de
energieprestatie en daarmee op de
energierekening. Om besparingen
op lange termijn te laten kunnen
garanderen werken wij uitsluitend
met producten en materialen die
meerwaarde hebben.

Qubiqs staat synoniem voor 100% zekerheid. We geven vanuit ons professionalisme inhoud aan
isolatie. We hebben om die reden louter specialisten in dienst, die weten wat het betekent om een
woning vanuit vakmanschap optimaal te isoleren. Allemaal beschikken we over een ongekend
rijke historie en carrière waarmee we niet alleen een woning, maar ook het wooncomfort daarvan
optimaliseren, voor ons het fundament en uitgangspunt van ieder isolatieadvies.
Onze jarenlange ervaring in de verwarmingsindustrie, maar ook ventilatie- en isolatiewereld maakt
ons bij uitstek een gesprekspartner met meerwaarde. Om tot een deskundig advies te kunnen
komen, is het noodzakelijk om de locatie, de woning en de directe omgeving kritisch te bekijken en
onderzoeken. Waar nodig betekent dit dat we bepaalde elementen nader willen inspecteren, zoals
bijvoorbeeld de spouw of de kruipruimte. Vandaar dat we u het liefst ‘live’, face-to-face ontmoeten:
bij u thuis, op kantoor of gewoon bij ons aan tafel.
Eenmaal samen kunnen we uw ideeën toetsen, eventuele vragen over isolatie beantwoorden en
mogelijke oplossingen bespreken. Met alle plezier maken wij een afspraak wanneer dat u het beste
uitkomt. Bel, mail of vul op de website het formulier in. We komen graag met u in contact.
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E info@qubiqs.be
W www.qubiqs.be
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“Isoleren is een vak, een vak dat vraagt om
professioneel vakmanschap, maar ook
kennis en expertise.”
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Jetspray
De JetSpray is een minerale wol (glaswolvlokken) die wij
met speciale apparatuur direct tegen de onderkant van de
vloer spuiten, hiervoor gebruiken we een 100% organisch
bindmiddel. Jetspray is geschikt voor betonnen en
steenachtige vloeren en kan door ons tot een isolatiedikte
van 21 cm worden aangebracht. Het grootste voordeel van
JetSpray is de verwerkingssnelheid, wat vaak nog geen dag
in beslag neemt.

Meer dan ooit wordt er gevraagd en gezocht naar een totaaloplossing ‘zonder gedoe’.
Wij bieden opdrachtgevers een professioneel en doordacht antwoord op isolatievraagstukken.
Vanuit onze jarenlange ervaring, knowhow en expertise weten wij als geen ander hoe we aan
wooncomfort een maximale waarde toekennen.
We geloven bij Qubiqs niet in kwantiteit, maar in kwaliteit.
Onze focus ligt, los van onze eigen prestatie, voornamelijk
op de energieprestatie van een woning. Zonder een moment
de kwaliteit van leven - en daarmee wonen en/of werken - uit
het oog te verliezen. Daarom geloven we heilig in de kracht
van kennis. Kennis waarmee we opdrachtgevers in alle
openheid kunnen adviseren over wat echt nodig is om een
woning optimaal te isoleren.
Onze jarenlange ervaring en knowhow over hoe je een
aangenaam binnenklimaat creëert, is door ons in eerste
instantie opgebouwd in de verwarmingsindustrie.

WARMTEWEERSTAND JETSPRAY
LAMBDA-WAARDE λd = 0,034 W/mK)

Isolatiedikte
10-11 cm

Rd-waarde
2,5 m2 k/w

Toepassingsgebieden Vloerisolatie

Het besef dat een nog energieneutraler binnenklimaat alleen
te realiseren is door woningen degelijk te isoleren, was in 2009
voor ons aanleiding om een eigen isolatiebedrijf te beginnen.
Een onderneming die in no-time uitgroeide tot één van
Europa’s grootste spelers en inmiddels een onderdeel werd
van een gerenommeerde internationale energieleverancier,
waar onder andere ook Essent deel van uitmaakt.

Impregneren
Bij het impregneren van een gevel wordt door ons een
bescherm-/ coatingslaag tegen de gevel gespoten die een
waterafstotende, brandwerende en schimmelwerende werking
heeft. Dit ultradun laagje zorgt ervoor dat vocht niet meer in de
gevel kan trekken, en dus ook dat er geen vocht meer vanuit de
gevel/ spouw in een woning kan binnenkomen.

Met Qubiqs richten wij ons nu specifiek op België en
Nederland, waar wij met onderscheidende producten en
diensten opnieuw het verschil maken door in alle opzichten
een ongekende meerwaarde te leveren.

Toepassingsgebieden Gevelbehoud/ -renovatie

Puur comfort met
10 jaar garantie
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Een meerwaarde
in isolatie

Voor meer informatie of de technische voordelen/specificaties per product ga je naar www.qubiqs.be

HR+ Cellulose
HR++ EPS parels
Onze parels zijn vochtregulerend vanwege hun gesloten
celstructuur van EPS (geëxpandeerd polystyreen).
Vanwege een doordacht patroon vinden onze HR++ EPS
parels blindelings hun weg in de spouw. Door de geringe
diameter van 0,35 cm wordt ieder hoekje en elk gaatje
gevuld en afgedicht. In de spouw zorgt een speciale,
duurzame en milieuvriendelijke hars ervoor dat de parels
een homogene, stevige plaat vormen.

HR++ EPS PARELS LAMBDA-WAARDE λd = 0,034 W/mK
Spouwbreedte
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

Rd-waarde
1,2 m2 k/w
1,5 m2 k/w
1,8 m2 k/w
2,1 m2 k/w
2,4 m2 k/w

Rc-waarde
1,5 m2 k/w
1,8 m2 k/w
2,1 m2 k/w
2,4 m2 k/w
2,7 m2 k/w

Cellulose is een bijzonder milieuvriendelijk isolatiemateriaal
dat door recycling van krantenpapier wordt verkregen.
Papier dat aan de hand van een doordachte behandelingsmethode tot zeer fijne ‘vlokken’ wordt getransformeerd.
Dit materiaal wordt door ons onder druk in holle ruimtes
geblazen om een vormvaste en naadloze isolatielaag te
vormen. Deze isolatielaag is dampregulerend, isolerend en
geluidswerend.

HR+ CELLULOSE LAMBDA-WAARDE λd = 0,038 W/mK)
Dikte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm

Rd-waarde
3,9 m2 k/w
5,3 m2 k/w
6,6 m2 k/w
7,9 m2 k/w
10,5 m2 k/w

Geluidsreductie
9 dB
11 dB
15 dB
17 dB
21 dB

De wereld verandert en wij willen een
actieve bijdrage leveren om deze beter
te maken, wat betekent dat wij vanuit
onze expertise en vakkennis woningen
en gebouwen beter isoleren dan wie
dan ook, met alle comfort en een lagere
belasting van het milieu, maar vooral
ook een lagere energierekening.

Isoleren met meerwaarde is een keiharde belofte. Wij zien
isoleren als een serieus vak. Vakmanschap is wat ons
onderscheidt van anderen. Bij ons draait het om de inhoud,
om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Onze jarenlange ervaring
die wij hebben opgedaan bij grote(re) isolatiebedrijven, maar
vooral ook onze overtuiging dat het altijd beter kan, maken ons
een betrouwbare gesprekspartner, adviseur en uitvoerder.
We weten dat energiewaardes allesbepalend zijn. Met Qubiqs
is elke norm dan ook haalbaar, met de wetenschap dat dit ook
nooit meer verandert. Als we iets doen, doen we het beter, iedere
keer weer, want net als de rest van de wereld, willen wij vooruit.
Onze toegevoegde waarde resulteert in een meerwaarde,
in effectiviteit, efficiency en rendement.

Toepassingsgebieden (Tussen)wanden en verdiepingsvloeren,
dakisolatie

Toepassingsgebieden Spouwmuurisolatie, dakisolatie,
tussenvloerisolatie, vloerisolatie

HR++ ISOLATIESCHUIM (OPEN CEL)

HR++ Glaswol

HR++ GLASWOL LAMBDA-WAARDE λd = 0,034 W/mK)
Spouwbreedte
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

Rd-waarde
1,2 m2 k/w
1,5 m2 k/w
1,8 m2 k/w
2,1 m2 k/w
2,4 m2 k/w

Rc-waarde
1,5 m2 k/w
1,8 m2 k/w
2,1 m2 k/w
2,4 m2 k/w
2,7 m2 k/w

Glaswol beschermt zowel tegen hitte als koude, maar ook
tegen vocht van buitenaf, waardoor warmte beter wordt
vastgehouden. Hierdoor ontstaat een aangenaam binnenklimaat
met een optimale warmteverdeling. De manier waarop wij het
materiaal in de spouwmuur brengen, zorgt voor een dusdanige,
evenredige verdeling zodat ook eventueel in de spouw aanwezige
koudebruggen worden opgeheven. Ook geluiden van buiten naar
binnen en andersom worden gedempt.
Toepassingsgebieden Spouwmuurisolatie, dakisolatie,
tussenvloerisolatie

LAMBDA-WAARDE λd = 0,038 W/mK)

Spouwbreedte
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

Rd-waarde
0,7 m2 k/w
0,8 m2 k/w
1,1 m2 k/w
1,3 m2 k/w
1,5 m2 k/w
1,8 m2 k/w
2,1 m2 k/w

Rc-waarde
0,9 m2 k/w
1,2 m2 k/w
1,3 m2 k/w
1,6 m2 k/w
1,8 m2 k/w
2,1 m2 k/w
2,3 m2 k/w

HR++ ISOLATIESCHUIM (GESLOTEN CEL)
LAMBDA-WAARDE λd = 0,023 W/mK)
Isolatiedikte
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm

Rd-waarde
2,6 m2 k/w
3,0 m2 k/w
3,5 m2 k/w
3,9 m2 k/w
4,3 m2 k/w
4,8 m2 k/w
5,2 m2 k/w

Rc-waarde
o.i.v. constructie
o.i.v. constructie
o.i.v. constructie
o.i.v. constructie
o.i.v. constructie
o.i.v. constructie
o.i.v. constructie

HR++ Isolatieschuim

Wij maken het verschil

Los van een relatief hoge isolatiewaarde (0,023 W/mK) en een
uitstekende thermische werking, heeft dit unieke materiaal ook
uitstekende vochtwerende- en brandwerende eigenschappen,
maar het grootste voordeel van dit materiaal is dat wij met dit
product spouwen die reeds eerder, maar slecht geïsoleerd zijn,
eenvoudig kunnen optimaliseren. Een echte probleemoplosser,
waarmee we elk lek vinden, vullen en elimineren, zonder dat we
de bestaande isolatie hoeven te verwijderen.

Voor Wonen Limburg isoleren wij meer dan 800 woningen

Toepassingsgebieden Spouwmuurisolatie, maar ook vloerisolatie,

Voor meer referenties ga je naar www.qubiqs.be

kelders en dakisolatie

In opdracht van Wonen Limburg worden door ons een kleine 1.000
woningen geïsoleerd en verduurzaamd, een prachtig project waarin
we verschillende isolatievormen toepassen. Er is in de spouw
gekozen voor glaswol en de vloeren worden vanuit de kruipruimte
voorzien van een laag van 10-11 centimeter HR++ Jetspray,
energiebesparend en comfortverhogend.

