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Je ziet het -als het goed is- niet, maar onder vrij-
wel elke vloer op de begane grond van welk type
woning ook, zit grond. Koude grond, die de on-
hebbelijke eigenschap heeft de warmte uit de
vloer erboven naar zich toe te zuigen. Gevolg:
koude voeten en een hoog energiegebruik om dat
hinderlijke ongerief tegen te gaan. Terwijl de op-
lossing zo eenvoudig is: de Thermoskussens van
TONZON. Die garanderen niet alleen een behaag-
lijker wooncomfort, maar geven ook nog eens een
aanzienlijke besparing op de stookkosten.
Waarom dan nog langer op die koude vloer blijven
wonen, wanneer de oplossing letterlijk voor de
hand ligt? 

Het Twentse bedrijf TONZON bedacht al in 1980 een
isolatie-oplossing die na 35 jaar nog steeds de meest
effectieve blijkt: het Thermoskussen. 

Een revolutionaire vinding die volledig opvouwbaar is
en isoleert als een thermosfles. Onderzoek toont aan
dat deze innovatieve isolatiemethode een veel posi-
tiever effect heeft op de vloertemperatuur dan con-
ventionele isolatiematerialen. De opmerkelijke
werking is onder meer bevestigd met live-experimen-
ten voor de tv camera’s van ‘Wist Je Dat?’ (RTL4) en
VARA’s ‘Kassa Groen’. 

De hogere vloertemperatuur die met TONZON wordt
bereikt, biedt niet alleen meer wooncomfort maar ook
een flinke besparing op de stookkosten. Bij gewone
(lees: onverwarmde) vloeren ligt deze gemiddeld  tus-
sen de 15 en 20%; bij woningen met luchtverwarming
is ze dikwijls nóg hoger en bij woningen met vloer-
verwarming kan de besparing zelfs oplopen tot wel
40 procent!

Nieuwbouwwoningen verbruiken vaak
méér energie dan ze op papier beloven. En
hebben ze vloerverwarming, dan is het ver-

bruik zelfs nóg hoger. Het idee dat vloer-
verwarming een energiezuinige vorm van

verwarmen is, klopt - bij de standaard toege-
paste vloerisolatie - niet. Deze isolatie blijft de

warmte namelijk gewoon uitstralen naar de koude
grond, terwijl TONZON Thermoskussens de warmte-
straling volledig blokkeren. Dat is ook de verklaring
voor het feit dat toepassing van Thermoskussens een
bestaande vloer zelfs warmer maakt dan de vloeren
van nieuwbouwwoningen. Veel mensen in nieuwe
woningen kiezen er daarom voor om alsnog Ther-
moskussens aan te laten brengen. In veel gevallen is
dit de best aangewezen investering om het energie-
verbruik verder omlaag te brengen en tegelijk het
wooncomfort te verbeteren. 
Met de unieke TONZON aanpak wordt ook het vocht
uit de kruipruimte een halt toegeroepen, dankzij een
stevige kamerbrede Bodemfolie. Funderingsmuren,
die nu nog vaak druipen van het vocht, worden kurk-
droog en de muffe geur verdwijnt als in een adem-
tocht. De TONZON methode kortom is een duurzame
oplossing die de klimaatverandering tempert, een
prettiger woning oplevert en een hoog rendement op
de investering garandeert. 

Kijk snel op www.tonzon.nl
Tel: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min),
mail: info@tonzon.nl 

Met warmere tenen de winter in

In de kerstvakantie en op Tweede Kerstdag kunt u
heerlijk rondslenteren en inspiratie opdoen in de
showroom van Kachelparadijs Orvelte. Na een groot-
schalige verbouwing is de nieuwe Inspiration Shop
van Kachelparadijs Orvelte klaar om met gepaste
trots aan het publiek getoond te worden. In de In-
spiration Shop staat een uitgebreide selectie gas-
haarden van de Nederlandse fabrikant Dru waardoor
u het volledige assortiment en de laatste trends in
één overzichtelijke, sfeervolle ruimte kunt bekijken.

Vrijwel alle modellen zijn bran-
dend te zien en mooi inge-
bouwd. Ook de vrijstaande en
hangende gashaarden van
Dru worden gepresenteerd in
een huiselijke sfeer zodat be-
zoekers zich goed een voor-
stelling kunnen maken van
hoe een haard er bij hun thuis
uit kan komen te zien. Vooral
de manier van branden is bij
een gashaard belangrijk om
van tevoren goed te kunnen
bekijken. De nieuwste Dru Ma-
estro is voorzien van het ‘ul-
tieme vuur’ een genot voor
het oog en perfect regelbaar
via de afstandsbediening of
app. De vlammen zijn heel na-
tuurlijk en komen, net zoals bij
een houtkachel, uit de hout-
blokken in plaats vanuit een
zichtbaar branderbed zoals
dat vroeger het geval was.

Bent u toch meer geïnteresseerd
in een houtkachel? Of houdt u
niet van design en geeft u de
voorkeur aan een hoog rende-
ment? Dan kunt u natuurlijk te-
recht in de verkoophallen van ’t
Stokertje met honderden kachels
en haarden onder het motto…
veel voor weinig. 

Gratis interieuradvies op 29
december 2015
Op de valreep van het oude jaar,
op dinsdag 29 december 2015
zal interieurdesigner Amanda de
Ronde van HalloHuis het team
van ’t Stokertje weer komen ver-
sterken. Amanda geeft gratis in-
terieuradvies en stylingtips.
Neemt u vooral foto’s of een
plattegrond van uw woning mee,
zij legt vaak snel de vinger op de
zere plek en kan op basis van
haar ervaring goede adviezen

geven waar u zeker wat aan heeft! Een afspraak re-
serveren op de agenda kan via styling@stokertje.nl. 

Wilt u nog voor een koopje een haard of kachel aan-
schaffen? De opruiming is in volle gang bij ’t Stoker-
tje en vele showroom- en demomodellen zijn enorm
afgeprijsd. Alleen op Eerste Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag is ’t Stokertje gesloten, de rest van het jaar
is de showroom zeven dagen per week geopend, dus
elke zondag is het koopzondag bij het gezellige Ka-
chelparadijs in Orvelte.

Voor meer informatie www.stokertje.nl 
Dorpsstraat 12
9441 PD Orvelte
0593-322417
info@stokertje.nl 

Kerstsfeer in de nieuwe Dru Inspiration Shop van Kachelparadijs Orvelte

Het ultieme vuur, sfeer en design

Veel vloeren van woningen in Nederland zijn ge-
maakt van de bekende rode holle baksteentjes,
de zogenaamde Nehobo-vloeren. Het verhaal
gaat dat deze een adequate isolerende werking
hebben waarmee aanzienlijk bespaard kan wor-
den op de stookkosten. Een hardnekkig misver-
stand, aldus Herwin van den Berg, van het
gelijknamige isolatiebedrijf uit Borger.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij vloerverwar-
ming op een Nehobo-vloer er net zoveel warmte
naar beneden wordt afgedragen, als naar boven.
Kostbare warmte die nutteloos in de kelder of de
kruipruimte verdwijnt en waar niemand voordeel van
heeft. "Ook en juist dit type vloeren moet geïsoleerd
worden", aldus Herwin. "De beste en snelste me-
thode is isolatie met polyurethaan, kortweg PUR ge-
noemd. En ook over het gebruik van PUR leven er
nog allerlei misverstanden. Feit is echter dat het als
isolatiemateriaal heel veel wordt toegepast. Van de
acht teams die dagelijks vanaf ons bedrijf vertrek-
ken voor isolatieklussen in heel Noord-Nederland,
zijn er drie die niets anders doen dan vloeren isole-
ren met polyurethaan. Dat komt neer op acht tot tien
vloeren per dag, omgerekend ruim 100.000 vier-
kante meter vloeroppervlak per jaar. Al die op-
drachtgevers zouden dat niet laten doen, als ze de
geruchten die gaan over PUR serieus namen."

In-situ gespoten polyurethaan wordt al ruim dertig
jaar breed in Nederland toegepast. Het is hetzelfde
materiaal dat ook in koelkasten en cv-ketels wordt
gebruikt. De producten die door Van den Berg Isola-
tie worden gebruikt zijn KOMO en IKOB-KB gecerti-
ficeerd en de werkzaamheden worden alleen door

gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd. Leidingen
die direct tegen de vloer zijn gemonteerd, worden
tijdens het spuiten opgedikt. Ze blijven dus altijd
zichtbaar, kunnen bij eventuele reparaties eenvou-
dig van de PUR worden ontdaan en daarna weer op-
gespoten. Ook de leidingen die onder de vloer

hangen, blijven altijd zichtbaar voor reparaties.
Hoofdstroomkabels en gasleidingen worden volgens
voorschrift vrijgehouden en niet mee gespoten.

En dan het milieuaspect. Herwin: "Juist daarover
leven misverstanden, die met de feiten eenvoudig
zijn te weerleggen. Zo is voor het maken van poly-
urethaan slechts 30% van de energie nodig die bij
de productie van bijvoorbeeld glas- of steenwol in
steenovens wordt gebruikt. En dat je met het rest-
afval van PUR niets kunt beginnen, is evenmin waar.
Aan het eind van de bouwcyclus of bij sloop kan po-
lyurethaan uitstekend worden gerecycled, onder an-
dere als bestanddeel voor de zeepindustrie, als
verf-indikker of voor toepassingen in de wegen-
bouw."

"Polyurethaan is dus niet alleen snel en efficiënt aan
te brengen -geen gedoe met plastic en plakband-,
maar ze geeft ook de beste isolatie, scheelt signifi-
cant in de stookkosten en pleegt geen aanslag op
het milieu."

Van den Berg Isolatie
Bezoekadres:
Strengenweg 1g, Borger
(0599) 639 224
info@vandenbergisolatie.nl
www.vandenbergisolatie.nl
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Het beste isolatieresultaat met polyurethaan


