
Product Omschrijving product
Gas besparen:
Radiatorfolie magnetisch Met magnetisch radiatorfolie voorkomt u dat er warmte via de

muren verloren gaat, het kan eenvoudig achter iedere bestaande
radiator geplakt worden met dubbelzijdige kleefband of magneet
tape.

Isolerende brievenbus De brievenbus is voorzien van 2 kleppen met kierdichtingen
waardoor hij tochtdicht is en ervoor zorgt dat er gas bespaard
wordt.

Brievenbus Borstel Een brievenbusborstel wordt bevestigd aan uw brievenbus en
zorgt ervoor dat er minder lucht door de brievenbus komt.
Hierdoor blijft de verwarmde lucht beter in een ruimte en wordt
er gas bespaard.

Tochtband Voorkomt dat er warmte door de kieren ontsnapt. Ook voorkom
je tocht door het plaatsen van tochtband.

Tochtborstel Een tochtborstel wordt bevestigd aan de onderkant van een
deur het zorgt ervoor dat er minder lucht onder de deur door
kan. Hierdoor blijft de verwarmde lucht beter in een ruimte en
wordt er gas bespaard.

Tochtstrip Een tochtstrip wordt bevestigd aan de onderkant van een deur,
het zorgt ervoor dat er minder lucht onder de deur door kan.
Hierdoor blijft de verwarmde lucht beter in een ruimte en wordt
er gas bespaard.

Deurdranger en deurveren Een deurdranger of deurveer zorgt ervoor dat een deur
automatisch sluit zodra deze geopend is. Hierdoor
ontsnapt er minder warme lucht uit de ruimte en bespaart
u gas dat nodig is om de ruimte opnieuw te verwarmen.

Folielijm Gebruik deze elastische lijm om dam remmende (of damp
regulerende) folie goed aan te laten sluiten op binnenmuren.
Wanneer u deze lijm gebruikt, hoeft u geen aandruklat te
gebruiken.

Convector ventilator Dit apparaat plaats u in de radiator, hij verplaats koude lucht van
onder door de radiator heen waardoor de lucht op een
efficiëntere manier verwarmd wordt. Hij is elektrisch en moet
worden aangesloten op een stopcontact.

Radiator ontluchter Een radiator ontluchter is een hulpmiddel dat de lucht uit
een leiding kan laten ontsnappen. Lucht in
de radiator vertraagt het opwarmen ervan; waar
lucht is kan geen heet water zijn.

Radiatorventilator Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder
energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met
magneten aan de onderkant van de radiator klikt.

Warmte reflectiefolie Reflecterende isolatiefolie moet ruimte naast zich hebben
om effectief te zijn. Het vermindert warmteverlies door
reflectie van warmte op de warme zijde en niet zoveel
warmte uit te stralen op de koele zijde. Het kan
aangebracht worden in muren, plafonds en vloeren en
behoudt de warmte dus in een ruimte.

Bandagefolie Bandagefolie wordt gebruikt om leidingen en buizen te
isoleren. Het wordt gewikkeld om bestaande buisisolatie
om een reflecterend oppervlak te creëren. Hierdoor blijft
de warmte beter in de buis en bespaard u gas.



Kozijn folie Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het
ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand
laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll. Uitgesloten is raamfolie,
dat is folie op het glas. Dit is vooral voor monumenten bedoeld,
en kan alleen door een professional worden aangebracht.

Boilerfolie Boilerfolie stopt het onnodige warmteverlies van boilers.
Goed voor energiebesparing en levensduur van de boiler.
Het reflecteert de warmte dat uit de boiler komt en zorgt
ervoor dat de boiler minder warmte verliest. 

Leiding isolatie
Stroom besparen:
Ledlamp Een ledlamp zet 50% van de stroom om in licht, in tegenstelling

tot bijvoorbeeld gloeilampen die maar 10% van de stroom om
zet in licht, de rest van de stroom wordt omgezet in warmte.
Hierdoor bespaard de ledlamp stroom. Er zijn varianten
beschikbaar die ook gedimd kunnen worden om meer te
besparen.

Nachtlampje schemer sensor Het zorgt voor een zacht en aangenaam licht en schakelt
automatisch in bij ongeveer 5 lux.

Stekkerdimmer Je kan er lampen eenvoudig mee dimmen om stroom te
besparen.

Tijdschakelklok analoog/digitaal Een tijdschakelklok zorgt voor het in- en uitschakelen van een
elektrische groep (bijvoorbeeld verwarming en verlichting) op
gekozen tijdstippen gedurende een geprogrammeerd
tijdsbestek.

Stekkerdoos Stekkerdoos die uit- en ingeschakeld kan worden, u kunt de
stekkerdoos uitschakelen als u geen van de aangesloten
apparaten gebruikt, zo kunt u stroom besparen. Er zijn ook
varianten beschikbaar die in- en uitgeschakeld kunnen worden
via WIFI of met een afstandsbediening.

Aan/uit schakelaar met
afstandsbediening

Met deze schakelaar kunt u uw aangesloten apparaten op
afstand aan- of uitschakelen. Hierdoor kan u stroom besparen
omdat u de apparaten gemakkelijk uit kan schakelen als u ze
niet gebruikt.

Bewegingsmelder Plug-In Schakelt automatisch in en uit in het detectiebereik door een
infrarood censor.

Water besparen:
Doorstroombegrenzer Een doorstroombegrenzer is een ring van kunststof of rubber die

in de kraan zit. Deze begrenzer zorgt ervoor dat de
doorstroomsnelheid van het water omlaag gaat en u minder
water kan verspillen.

Waterbesparende straalregelaar Het is een opzetstuk dat je aan het uiteinde van een kraan kan
schroeven en deze zorgt ervoor dat er lucht wordt toegevoegd
aan het water. Hierdoor stroomt er minder water door de kraan
en kan u dus minder water verspillen. Bovendien neemt de
kracht van de kraan niet af.
Ook bestaan er waterbesparende kranen waar de straalregelaar
al in zit.

Waterbesparende
douchekop

Een waterbesparende douchekop is een
moderne douchekop waar onder druk, lucht met het water
wordt vermengd. De waterbesparende kop gebruikt
ongeveer 6 liter water per minuut terwijl een 'gewone' of
een wat oudere douchekop wel 20 liter water per minuut
kan gebruiken.



Meng kraan Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur
goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het
instellen van de juiste temperatuur. Let op: Het vervangen van
een mengkraan is geen eenvoudige klus.

Douchecoach eenvoudig
(zandloper)

Een douchezandloper laat zien wanneer de doucheminuten om
zijn, hij is waterdicht en heeft een zuignap om hem vast te
hangen. Ze zijn verkrijgbaar in een verschillend aantal minuten,
zoals 2 of 5 doucheminuten. Er zijn ook digitale douchecoaches
beschikbaar.

Verbruik monitoren:
Energieverbruiksmeter digitaal,
eenvoudig

Met een energiemeter kun je het energieverbruik van al
je apparaten inzichtelijk maken. Zo kunt u zien hoeveel een
bepaald apparaat verbruikt en het proberen te verminderen.

Koelkast thermometer Door een thermometer in de koelkast te plaatsen kun je in de
gaten houden of de koelkast het nog goed doet en hoe koud hij
staat.

CO2 meter De CO2 meter meet het CO2 gehalte in je huis en vertelt je of er
gezonde of ongezonde lucht in het huis is.

Hygrometer Een hygrometer meet de luchtvochtigheid en vertelt je of de
luchtvochtigheid gezond is of niet.

(Smart) Energiemeter Geeft je veel informatie over je stroom- en gas verbruik, een
slimme meter kan je uitlezen op een app op je Smartphone en
kan je informatie geven met behulp van grafieken en tabellen.

Pomp schakelaar
vloerverwarming

Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan of
er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit.
Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar
draait de alleen als het nodig
is en dat bespaart energie. Nog energiezuiniger is het om een
oude onzuinige pomp te vervangen door een zuinige moderne
pomp inclusief pompschakelaar.

Thermostaatknop Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen
niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit. Let op: Het
vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.

Isolatiematerialen
Glaswol Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). Dak

tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten
minste Rd 3,5.
Voorzetwand ten minste Rd 2,5. Als er al isolatiemateriaal aanwezig is,
kan deze worden aangevuld.

Steenwol Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). Dak
tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten
minste Rd 3,5.
Voorzetwand ten minste Rd 2,5.
Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld.

PIR Platen Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). Dak
tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten
minste Rd 3,5.
Voorzetwand ten minste Rd 2,5.
Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld.

EPS-platen Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). Dak
tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten
minste Rd 3,5.
Voorzetwand ten minste Rd 2,5.
Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld.



XPS-Isolatieplaten Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). Dak
tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten
minste Rd 3,5.
Voorzetwand ten minste Rd 2,5.
Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld.

Dakisolatie pakket (Kingspan) Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). Dak
tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten
minste Rd 3,5.
Voorzetwand ten minste Rd 2,5.
Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld.

Damp remmende folie voor
isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn voor isoleer werkzaamheden

Vochtregulerende folie
(klimaatfolie)

Kan nodig zijn voor isoleer werkzaamheden

Thermo tape/ Alu tape Kan nodig zijn voor isoleer werkzaamheden


