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Thuis isoleren 
  Iedereen kan het!
Zelf isoleren was altijd een hele klus. Maar nu niet meer, want er is een nieuw 
systeem waarmee iedereen uit de voeten kan: PIF Home isolatie.

In slechts vier stappen isoleer jij jouw huis.
✔ Meet de ruimten op die je wilt isoleren;
✔ Snijdt de folie op maat;
✔ Monteer de folie met behulp van de montagestift of montageschijf op de 
 ondergrond;
✔ Breng de tape aan. Klaar!

24/7 verkrijgbaar bij GAMMA
Alle producten van PIF Home isolatie zijn verkrijgbaar bij GAMMA-vestigingen en 
via gamma.nl.

www.isolerenzonderjeuk.nl
Wil je meer weten over PIF Home isolatie? Kijk op www.isolerenzonderjeuk.nl
voor alle informatie over dit slimme product, de gebruiksaanwijzing en de 
handige instructievideo’s.
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Slimme maatvoering
Door de handige maatvoering van dit product 

hoef je geen extra rachelwerk aan te brengen. 
Dit scheelt je weer een hoop extra werk, waar-
door je sneller aan de afwerking kan beginnen. 

De isolatie is er in twee varianten: 
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Dun, licht en fl exibel
PIF Home isolatie kan worden gemonteerd 
onder de vloer en tegen het dak. Het materiaal 
is 50% minder dik dan andere materialen.

PIF Home 60
4 m2 isolatiefolie met zes lagen en een 

isolatiewaarde (RD) van 3,56

PIF Home 40
6 m2 isolatiefolie met vier lagen en een 

isolatie waarde (RD) van 2,65

Makkelijk monteren
Voor het monteren van PIF Home isolatie is geen 

speciaal gereedschap nodig! En met de bevestigings-
middelen gaat isoleren altijd supermakkelijk.

PIF Home montageschijf
Hiermee zet je PIF Home 

 isolatie in een handomdraai 
vast in houten vloeren en 

daken. Bovendien voorkom 
je met de montageschijf 

koudebruggen.

PIF Home montagestift
Onder een betonnen vloer 
gebruik je de PIF Home 

 montagestift. Ook hiermee 
voorkom je koudebruggen.

PIF Home luchtdichte tape
Met de PIF Home tape werk
je de naden volledig lucht-

dicht af, hiermee voorkom je 
vochtproblemen.

De kracht van PIF Home isolatie is de 
combinatie van luchtkamers en aluminium.

De stilstaande lucht in de luchtkamers zorgt 
ervoor dat warmte niet kan passeren en het 

aluminium weerkaatst de warmtestraling.

PIF isolatie wordt al jaren gebruikt door 
professionals in de bouw. En die zijn dik 
tevreden over dit unieke materiaal. PIF Home 
is een hoogwaardige isolatie. Dit ga jij nu ook 
merken in je portemonnee, in 3½ jaar tijd heeft 
PIF Home isolatie zichzelf al terugverdiend!

Met goede isolatie bespaar je veel geld. En met PIF Home isolatie gaat isoleren 
ook nog eens supermakkelijk! Dit slimme product monteer je zonder speciaal 

gereedschap en zonder irritatie aan handen en ogen.
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Geen irritatie
Zelf isoleren was tot voor kort vaak een vervelende 
klus. PIF Home isolatie maakt daar een einde aan. 
Deze hypoallergene isolatiefolie monteer je zonder 
irritatie aan handen en ogen. Je hoeft bovendien 
geen beschermende kleding te dragen!

Bijzonder duurzaam
PIF Home isolatie is een bijzonder duurzaam 

product. De folie is 100% recyclebaar én
heeft een zéér lange levensduur! 

Perfect voor de milieu bewuste klusser.

PIF Home luchtdichte tapePIF Home montagestift


