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Exclusieve isolatiematerialen:
Het assortiment van BERISO

Al je isolatiematerialen bestellen op rekening? Dat kan. 
Na een korte inschrijving kun je als zakelijke klant nog 
eenvoudiger bij ons bestellen. 

Lees er meer over op www.isolatiehandel.nl 
en navigeer naar ‘Zakelijk bestellen’. 

BERISO isolatiematerialen worden in onze eigen 
werkplaats gefabriceerd en op maat bij jou geleverd. 

Bespaar veel tijd, energie en ruimte door te kiezen 
voor isolatie en afwerking in één.

Alles voor de 
zakelijke klant!
Je kunt bij ons terecht voor isolatiematerialen voor 
zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Door 
onze grote voorraad van meer dan 200.000m² zijn 
wij altijd in staat snel te leveren!

Efficiëntie op de werkplaats creëren? Dat doe je 
met maatwerk isolatiemateriaal! Op het gebied van 
verlijmen, prefabriceren, kantrechten en sponningen 
is er veel mogelijk!

Zakelijk bestellen?

Kant-en-klare prefab elementen Strakke afwerking Brandvertragende werking Supersnel te verwerken



Welkom!

Renovatie Nieuwbouw

Er worden steeds meer kwaliteits- en isolat-
ie-eisen gesteld aan nieuwbouwwoningen en 
snelheid bij de oplevering van de projecten is 
geboden. Bij Isolatiehandel.nl ben je verzekerd 
van een brede keuze aan isolatiematerialen 
om met jouw nieuwbouwproject een goed en 
duurzaam resultaat te realiseren.

Met het oog op een duurzame toekomst is er 
steeds meer aandacht voor het duurzaam 
isoleren van gebouwen. De focus ligt hierbij 
vaak op nieuwbouwprojecten, maar ook het 
na-isoleren van bestaande gebouwen is de 
investering dubel en dwars waard! 
Isolatiehandel.nl heeft isolatiematerialen voor 
alle plekken in en om de woning.

Alles voor nieuwbouw en renovatie projecten!

22 jaar lang stond de Isolatiehandel aan de 
Meekmawei in Hallum. Ooit opgericht door 
vader Reinder en dochter Rommy van den 
Berg, waar de hond je nog begroette bij de 
oprit en vervolgens meeliep naar de werkp-
laats. Een echt familiegevoel wat het bedrijf 
al die 27 jaar heeft weten te waarborgen. 
Motivatie en plezier in het werk leiden tot 
een goede service naar de klant, wat hoog 
in het vaandel staat.

Snel en efficiënt bouwen wordt mogelijk door de 
inzet van sandwichpanelen. Eenvoudig te plaatsen 
als wand van een bedrijfshal, garage of woning.

De stalen platen geven de panelen een goede 
stevigheid voor plaatsing direct op de gordingen. 
De overlap aan de langszijde zorgt voor een wa-
terdichte afwerking. Uitermate geschikt voor de 
plaatsing van zonnepanelen. Ontdek ons uitge-
breide assortiment op www.isolatiehandel.nl!

Welkom bij 
Isolatiehandel.nl

Sandwichpanelen
& beplating



Onze producten
Waar de klus dan ook geklaard moet worden, alle 
ruimtes zijn verzekerd van topisolatie. Met ons 
brede assortiment is er ruime keuze, waarmee 
geen uitdaging te groot is. Wij verkopen isolatie-
materiaal voor de volgende toepassingen:

WAND & 
SPOUW

ECO &
DUURZAAM

DAKEN

VLOER & 
KELDER

ECO

Voor het gehele
assortiment ga je naar 
www.isolatiehandel.nl

PLAFOND &  
VERDIEPINGSVLOER



Contact

Heb je een vraag, opmerking, wil je een offerte aanvragen of 
kunnen wij je op een andere manier van dienst zijn? Neem dan gerust 
vrijblijvend contact met ons op.

0518 43 23 25 info@isolatiehandel.nl Ljouwerterdyk 3, 
9073 LP Marrum


