
BENT U ZEKER
DAT ALLES
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PREMIUM PARTNER



ARCHITECTEN EN 
BOUWHEREN LEGGEN 
DE LAT HOGER

>> BELANGRIJK VOOR 
      IEDEREEN
Het is niet langer iets waar alleen de architect 
op aandringt. Ook de bouwheer zelf is zich 
steeds bewuster van de voordelen. Want 
luchtdicht bouwen, betekent een lagere 
energiefactuur en een hoger wooncomfort.

Dus krijgt u als plaatser van ramen en deuren 
hier steeds meer vragen over. En leggen 
architect en bouwheer de lat steeds hoger.

Luchtdicht bouwen wordt 
belangrijker en belangrijker. 



UW WERVEN 
SNEL ÉN PERFECT 
LUCHTDICHT
Het perfect luchtdicht maken van ramen en deuren 
is specialistenwerk. En focust u zich bovendien niet liever 
op het plaatsen zelf? 

Als Soudal Premium Partner hebben we alle troeven in huis om uw werf 
tot in detail af te werken en dit volgens uw wensen en noden. Zo kan u 
gerust zijn van een perfect resultaat. 

Als bouwgroep weten wij hoe belangrijk flexibiliteit is. Daarom zijn we 
zo georganiseerd dat we snel kunnen schakelen. Want uw klant wil 
natuurlijk zo snel mogelijk aan de volgende post beginnen. En u wilt 
zeker zijn dat wij onze werken niet alleen snel maar ook goed uitvoeren.

>> HOE WERKEN WIJ
Wij werken met Soudatight SP. Dat is een hoogwaardige 
polymeerpasta die na droging een lucht-, en dampdicht 
elastisch membraan vormt. We brengen die blauwe pasta 
aan op de overgang tussen ramen en muren.

Luchtdicht bouwen wordt 
belangrijker en belangrijker. 

Als Soudal Premium 
Partner hebben we 

knowhow.
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Wij werken op afroep 
en zijn snel en flexibel.

02
Wij voeren werken uit 

in heel België.
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>> DE VOORDELEN VOOR U

Gebruiksklaar

Blijvend elastisch na uitharding 
en zeer duurzaam

Zeer goede hechting op vele 
poreuze materialen

Goede hechting op 
vochtige ondergrond

Overschilderbaar en
overpleisterbaar na droging

EC-1PLUS label: zeer emissie-arm



IN 5 STAPPEN NAAR EEN 
LUCHTDICHTE AFWERKING
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1 Vraag uw offerte aan via projects@elastoflex.be. 
Stuur uw plannen mee.

Wij komen ter plaatse om een idee te krijgen.

Wij bezorgen u een totaalprijs.

Hebben we akkoord? 
Dan plannen we de werken in.

Uitvoering… en een goed eindresultaat.
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Kuringersteenweg 527, 3511 Hasselt
011/350 785   projects@elastoflex.be   www.elastoflexprojects.be

ELASTOFLEX PROJECTS
Wij van Elastoflex Projects zijn gespecialiseerd in 

brandcompartimentering, luchtdichtheid 
en elastische voegwerken.

Wij maken deel uit van de Elastoflex Groep, 
met onder meer ook Tools & Fixings. Dat is 

onze groot- en kleinhandel in gereedschappen, 
brandwerende producten en afdichtingsmaterialen.

Het aanbieden van luchtdichtheid is 
een samenwerking/partnership tussen 

Elastoflex en Airtight solutions.


