
       

Maandag - Zaterdag 9u30 - 18u /  Donderdag 9u30 - 21u
Lundi - Samedi 9h30 - 18h /  Jeudi 9h30 - 21h

www.impermo.be

Proficiat met 
de keuze
van jouw 

droomtegel !

Isola helpt je verder met de       
all-in-1-service voor je vloer

 ISOLATIE

 VLOERVERWARMING

 CHAPE

 FLOORSERVICE

BIJ IMPERMO GA JE OP ZOEK
 NAAR JE DROOMTEGEL

Isola biedt je de 
all-in-1-service

voor je vloer

Isolatie
We moeten steeds meer 
isoleren, maar hoe doe je dit 
het best? We maken samen 
de juiste keuze zodat je 
optimaal energie spaart en 
indien je wenst voorzien we 
ook akoestische isolatie. Dit 
zorgt voor rust en stilte in 
huis… ook dat is comfort!

Vloerverwarming
Onze Thermosolvloer-
verwarming breekt records 
qua energiezuinigheid en 
comfort. We installeren 
dit systeem met de meest 
hoogwaardige materialen en 
collectoren en dit aan prijzen 
waar je vloerverwarming zelf 
niet voor kan leggen.

Chape
Onze 9 ploegen hebben 
jarenlange ervaring 
en zijn uitgerust met 
de meest moderne 
vrachtwagens voorzien van 
computergestuurde technieken 
die een egale en duurzame 
chape garanderen.

Floorservice
Een mooie vloer, vraagt een     
vakman! Onze ervaren vloerders 
met jarenlange ervaring garan-
deren een onberispelijke en 
snelle afwerking.  We  plaatsen 
alle soorten tegels,... maar ook 
parket, vinyl, laminaat... Ook het 
betegelen van wanden in badka-
mers, toiletten en keukens is voor 
ons geen probleem!

Isola Belgium helpt je 
graag persoonlijk met 
raad en daad om van 
je vloer een succes te 
maken!



    

      

     
       

     

     
       

    

PROFICIAT MET DE KEUZE 
VAN JOUW DROOMTEGEL!

Maar of het uiteindelijke resultaat 
ook perfect zal zijn hangt nog van
2 belangrijke factoren af! 

1. Werk met ervaren vloerders die 
de regels van de kunst kennen en 
mee zijn met de nieuwste trends en 
technieken.

2. De totale vloeropbouw is cruciaal voor 
een perfecte vloer.  Zo is een egale en 
stabiele chape een essentiële basis en 
beslissende factor.

Isola Belgium helpt je graag 
persoonlijk met raad en daad 
om van jouw totaal vloerproject 
een succes te maken!

ISOLATIE  I  FLOORSERVICE 
CHAPE  I  VLOERVERWARMING 

Ontdek ons volledig assortiment online en plan 
zeker een bezoekje aan één van onze toonzalen

Elke dag blij met je keuze

Klantgerichte service

 & 
Dienst-na-verkoop

Scherpe nettoprijzen

 & 
inclusief BTW

Gevarieerd assortiment

 & 
Inspiratievolle toonzalen

Persoonlijke aanpak

 & 
Deskundig advies

Ruime voorraad

 & 
Gratis stockage

Gratis workshops

 & 
Deskundig advies

mpermo@


