
Garantie

Werkwijze

Na de aanvraag voor isolatie en/of installatie van 

airco, maken we een afspraak voor een gratis 

bezoek door een van onze specialisten. We 

voeren een uitgebreide inspectie uit waarbij we 

voor isolatie onder andere de staat van de 

binnen- en buitenmuren en de spouw controle-

ren. Verder meten we de dikte van de spouw en 

de oppervlakte van de spouwmuren op.

Voor de installatie van airco berekenen we onder 

andere de vereiste capaciteit en controleren we 

de (elektrotechnische) mogelijkheden van 

plaatsing van de binnen-en buitenunit(s).

Op basis van de wensen en mogelijkheden, 

maakt onze adviseur direct een vrijblijvende 

offerte.

Na schriftelijk akkoord, plannen we de werk-

zaamheden in overleg met de opdrachtgever in.

Afhankelijk van de grootte van de opdracht, 

nemen deze vaak niet meer dan 1 dag in beslag.

Kijk voor verdere details over onze werkwijze en 

de al geleverde kwaliteit en service gerust eens 

op onze website onder ‘Referenties’.

Qubiqs garandeert niet alleen rendement, maar ook een lange levensduur van de geleverde 

materialen, systemen en installaties. Op door ons geleverde en geïnstalleerde airco is dat 5 jaar, 

op onze isolatie maar liefst 10 jaar.

Qubiqs onderscheidt zich in de markt door kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid. De door ons 

gebruikte materialen en systemen voldoen aan de vereiste keurmerken en onze werkzaamheden 

worden conform strenge certificeringen uitgevoerd.

Naast het KOMO-certificaat (NL) en ons Belgisch certificaat hebben we BRL 100 en BRL 200. 

In BRL 100 zijn de eisen voor bedrijven en in BRL 200 de eisen voor personen vastgelegd. Bij 

airco werken we met zogenaamde F-gassen waarvoor veel regel- en wetgeving van toepassing 

is en waarvoor certificering meer dan noodzakelijk is. 

Met het STEK-certificaat voldoen we aan méér dan alleen de minimale (wettelijke) eisen in de 

sector. We tonen aan dat Qubiqs ook staat voor veiligheid en voor duurzame werkwijzen.
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Bundeling van krachten 
bij isolatie en airco
Iedereen wordt ermee geconfronteerd: klimaatverandering en de wereldwijde gevolgen 
 daarvan. De behoefte om over te schakelen naar duurzamere energie en de noodzaak om te 
besparen op het verbruik daarvan groeien snel.

Consumenten en bedrijven willen graag hun steentje bijdragen 

aan verbetering van het milieu maar willen tevens een zo hoog 

mogelijk wooncomfort in zomer én winter. Ofwel, vrijwel iedereen 

wil investeren in de meest energiezuinige manier om de warmte 

in de winter binnen en in de zomer de hitte buiten te houden.  

En omdat er op de markt van isolatie en airco een groot aanbod 

is, zijn de keuzes die consumenten en bedrijven moeten maken 

niet altijd eenvoudig. Qubiqs helpt bij het maken van de juiste 

keuzes. Qubiqs focust namelijk op kwaliteit. Kwaliteit van de 

materialen, producten, apparatuur en gereedschappen die we 

gebruiken. Kwaliteit van de vakmensen én kwaliteit van het 

eindresultaat: energiebesparing en verhoogd woon- en 

werkcomfort voor onze opdrachtgevers. Qubiqs biedt kennis en 

ervaring en bundelt de krachten voor een beter binnen- én 

buitenklimaat door energiebesparende isolatiesystemen en 

efficiënte en milieuvriendelijke koel- en verwarmingssystemen.

Kwaliteit van materialen, producten, apparatuur en 

gereedschappen

Bij Qubiqs werken we alleen met gecertificeerde materialen, 

producten, apparatuur en gereedschappen. Strenge keurings-

eisen geven u de garantie dat de keuze van isolatie en airco ook 

milieubewuste keuzes zijn.

Kwaliteit van vakmensen

Bij Qubiqs werken vakmensen. En die ontmoet u al bij de 

inspectie van de woning(en) of andere gebouwen. Met kennis 

en ervaring in het optimaliseren van het binnenklimaat, 

bespreken ze uw wensen en verwachtingen, voeren ze een 

grondige inspectie uit en adviseren ze u over de mogelijkheden, 

kosten, besparingen en verhoging van woon- en werkcomfort. 

Na goedkeuring, zorgt een team van gecertificeerde vakmensen 

voor de uitvoering van uw opdracht.

Kwaliteit van het eindresultaat

Bij Qubiqs staan we garant voor een optimaal eindresultaat.  

We zijn al jaren actief met energiebesparende systemen die het 

binnenklimaat aangenamer maken en zetten die jarenlange 

kennis en ervaring graag voor u in.

HR++ EPS parels
Onze parels zijn vochtregulerend door de gesloten celstructuur 

van het materiaal EPS (geëxpandeerd polystyreen).  

Het systeem waarmee wij deze parels in onder andere de 

spouw blazen zorgt ervoor dat elk hoekje en elk gaatje gevuld 

wordt. Door de parels voor het inblazen te voorzien van een 

duurzaam en milieuvriendelijk hars vormen ze snel een 

homo gene stevige plaat. Een plaat die gedurende de hele 

levensduur niet in elkaar zakt, dampdoorlatend en zeer 

vochtbestendig is. HR++ EPS parels zijn niet schadelijk voor het 

milieu en goed te recyclen.

Toepasbaar als spouwmuur-, vloer- en dakisolatie.

HR++ Glaswol
Glaswol beschermt zowel tegen de kou als de hitte, is vochtbe-

stendig en zorgt te allen tijde voor een aangenaam binnenklimaat 

met een optimale warmteverdeling. De manier waarop wij het 

materiaal verwerken verdeelt de isolatie evenredig zodat 

eventuele aanwezige koudebruggen opgeheven worden. Zoals al 

onze isolatiesystemen, heeft ook HR++ glaswol een geluid-

dempende werking.

Toepasbaar als spouwmuur-, vloer- en dakisolatie.

HR++ EPS PARELS LAMDA-WAARDE  d = 0,033 W/mK

Spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde
40 mm 1,2 m2 k/w 1,5 m2 k/w
50 mm 1,5 m2 k/w 1,8 m2 k/w
60 mm 1,8 m2 k/w 2,1 m2 k/w
70 mm 2,1 m2 k/w 2,4 m2 k/w
80 mm 2,4 m2 k/w 2,7 m2 k/w

HR++ GLASWOL LAMDA-WAARDE  d = 0,033 W/mK

Spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde
40 mm 1,2 m2 k/w 1,5 m2 k/w
50 mm 1,5 m2 k/w 1,8 m2 k/w
60 mm 1,8 m2 k/w 2,1 m2 k/w
70 mm 2,1 m2 k/w 2,4 m2 k/w
80 mm 2,4 m2 k/w 2,7 m2 k/w

HR++ Cellulose

HR++ Cellulose is een door gerecycled krantenpapier 

vervaardigde isolatie en daardoor bijzonder milieuvriendelijk. 

Het papier wordt door een doordachte behandeling verwerkt 

tot ‘vlokken’ die we onder druk in holle ruimten blazen.  

Er ontstaat een vormvaste en naadloze laag die natuurlijk 

isolerend, maar ook dampregulerend en geluidswerend is.

Toepasbaar als (tussen-)wand-, (verdiepings-)vloer- en 

dakisolatie.

Plixxopol® Plixxonat Isolatieschuim

Los van de hoge isolatiewaarden en krachtige thermische werking, 

heeft dit product uitstekende vocht- en brandwerende eigenschap-

pen. Een extra voordeel is dat we hiermee spouwen die in het 

verleden niet goed geïsoleerd zijn, alsnog optimaal kunnen isoleren. 

Een echte probleemoplosser, waarmee we elk lek in de bestaande 

isolatie dichten zonder deze te hoeven verwijderen.

Toepasbaar als spouwmuur-, vloer- en dakisolatie.

Impregneren

Bij het impregneren van een gevel voorzien we deze van een 

waterafstotende en brand- en schimmelwerende coating.  

Dit ultradunne laagje zorgt ervoor dat vocht niet meer in de 

gevel kan trekken en dus ook niet via de spouw in de woning 

of het gebouw kan komen.

Toepasbaar als gevelrenovatie en -behoud.

HR++ ISOLATIESCHUIM (GESLOTEN CEL) 

LAMDA-WAARDE  d = 0,023 W/mK

Isolatiedikte Rd-waarde Rc-waarde
60 mm 2,6 m2 k/w o.i.v. constructie
70 mm 3,0 m2 k/w o.i.v. constructie
80 mm 3,5 m2 k/w o.i.v. constructie
90 mm 3,9 m2 k/w o.i.v. constructie
100 mm 4,3 m2 k/w o.i.v. constructie
110 mm 4,8 m2 k/w o.i.v. constructie
120 mm 5,2 m2 k/w o.i.v. constructie

HR++ ISOLATIESCHUIM (OPEN CEL) 

LAMDA-WAARDE  d = 0,038 W/mK

Spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde
25 mm 0,7 m2 k/w 0,9 m2 k/w
30 mm 0,8 m2 k/w 1,2 m2 k/w
40 mm 1,1 m2 k/w 1,3 m2 k/w
50 mm 1,3 m2 k/w 1,6 m2 k/w
60 mm 1,5 m2 k/w 1,8 m2 k/w
70 mm 1,8 m2 k/w 2,1 m2 k/w
80 mm 2,1 m2 k/w 2,3 m2 k/w

HR++ CELLULOSE LAMDA-WAARDE  d = 0,038 W/mK

Dikte Rd-waarde Geluidsreductie
150 mm 3,9 m2 k/w 9   dB
200 mm 5,3 m2 k/w 11 dB
250 mm 6,6 m2 k/w 15 dB
300 mm 7,9 m2 k/w 17 dB
400 mm 10,5 m2 k/w 21 dB

Door de spouwmuren, de vloeren en het dak te isoleren zorgt 

u dat warmte in de winter geen kans krijgt om naar buiten te 

trekken en dus de thermostaat op een energiezuinige stand 

kan blijven staan. Omgekeerd zorgt de isolatie er in de zomer 

voor dat warmte (hitte) minder gemakkelijk naar binnen kan. 

Maar met de oplopende buitentemperaturen groeit de 

behoefte om het in de zomer in de slaap-, woon- en werk-

kamer en in de keuken koeler en aangenamer te maken.  

De combinatie van isoleren én het installeren van airco zorgt 

voor het hoogste rendement op de energierekening en een 

gezond binnenklimaat.

Bij Qubiqs staan daarbij efficiënte totaaloplossingen voorop. 

Dat is een van de redenen waarom wij gekozen hebben voor 

de energiezuinige airco’s van Daikin, Inventor en Fluo.  

Merken met mooie, stijlvolle producten, hoge (kwaliteits)

keurmerken en betrouwbare garantievoorwaarden.

Van single split waarbij één buitenunit één unit binnen 

aanstuurt, tot multi split waarbij een of meerdere buitenunits 

meerdere binnenunits aansturen. Zowel via de infrarood 

afstandsbediening als met een app op de smartphone te 

bedienen.

Met deze producten, onze service- en onderhoudscontracten, 

ons vakmanschap én het feit dat we alles snel uit eigen 

voorraad kunnen leveren, zijn we dé partner voor isolatie en 

airco tegen aantrekkelijke prijzen.

Wacht dus niet tot de mussen van het dak af vallen, maar bel 

ons direct voor een vrijblijvende offerte!

Bij airco denken veel 
mensen alleen aan 
koeling van een of 
meerdere ruimte(s)
Maar airco fungeert ook als warmtepomp en is inmiddels een milieuvriendelijk alternatief voor 
traditionele verwarmingssystemen.


