Belgisch Hardsteen dorpel met isolatie voor de passiefbouw
woning en gebouwen
Lamers Natuursteen Industrie Almelo heeft geïsoleerde
natuursteendorpels ontwikkeld. Deze vinding ondervangt het
nadeel van een koudebrug en is bij nieuwe energiezuinige
bouwprojecten ‘een must om toe te passen’. Dat
gecombineerd met alle voortreffelijke eigenschappen van
natuursteen maakt het tot een product dat een leven lang mee
gaat.
De geïsoleerde dorpel van Lamers Natuursteen presteert optimaal
op het vlak van isolatie, draagt bij aan de vermindering van
energie kosten en creëert een unieke sfeer. Niet alleen het
materiaal is milieuvriendelijk, maar ook het productieproces wordt
zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Lamers Natuursteen produceert
milieuvriendelijk door energiezuinig te produceren en
productiemiddelen te recyclen. Dit maakt dat deze dorpel uiterst
geschikt is voor gebruik in woningen met een groen en duurzaam
karakter.
Hoe werkt het?
De geïsoleerde dorpel is gemaakt van natuursteen met een kern
van hoogwaardig styrofoam. Hier ziet u niks van, maar gaat de
gebruiker wel merken. Dit materiaal zorgt er namelijk voor dat de
warmte niet naar buiten gaat en dat resulteert in een lager
energieverbruik. Condensvorming aan de binnenzijde zal hierdoor
nagenoeg niet meer plaatsvinden. De luxe en unieke uitstraling
van natuursteen brengt een woning tot leven.
Let op! De isolatie loopt ook door in de neuten die al in de fabriek
op de dorpel worden gelijmd. Het is bij deze dorpel daarom niet
mogelijk de neuten los te leveren.
Voorbeeld Bestekomschrijving:

35.03 Geïsoleerde natuurstenen dorpels en neuten
buiten.
01. GEÏSOLEERDE NATUURSTEENDORPEL:
vorm: onderdorpel.
Leverancier: Lamers Natuursteen B.V.
Afmeting (mm): dik 67 mm, breedte = kozijnmaat, lengte
= buitenwerk kozijn.
Steensoort: hardsteen (N 530)
Bewerking: gevlakt en fijn geschuurd.

Lamers Geïsoleerde dorpel met neuten

Lamers geïsoleerde dorpel
Afmeting in cm : 100 x 11,4 x 7

Lamers geïsoleerde neuten,
10 cm boven de band:
Afmeting in cm: 15 x 11,4 x 7
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