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Kennisdeling en inspiratie voor
aanpak luchtdoorlatendheid bij
bestaande bouw

@luchtdicht

/luchtdichtrenoveren

Samen sterk met kennisplatform Luchtdicht Renoveren
De energieprestatie van de bestaande bouw krijgt de komende jaren
meer en meer aandacht. Dit wordt ingegeven door de stijgende energie-

> Kennisplatform voor de bouw
> Diversiteit aan partners
> Inspirerende projecten
> Productpresentaties

> Praktische informatie

prijzen wat het gevolg is van het schaarser worden van onze fossiele brandstoffen. De noodzaak om bij de bestaande bouw verbeteringen aan te brengen en
om goed te isoleren wordt dan ook steeds groter. Hierbij is een goede luchtdichtheid erg belangrijk want naden en kieren kunnen de energieprestatie van
het gebouw sterk beïnvloeden. Bovendien is het met een goede luchtdichtheid
mogelijk om gecontroleerd te ventileren en dat zorgt weer voor een gezond en
comfortabel binnenklimaat.
Het kennisplatform Luchtdicht Renoveren brengt diverse partijen bij elkaar en
toont inpirerende voorbeelden over dit actuele thema. Door kennis te verspreiden en product- en vaardigheidstrainingen te geven, maken wij ons sterk voor
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de kwaliteit binnen de bestaande bouw.

luchtdicht
renoveren
Samen sterk voor kwaliteit

Mail ons voor meer informatie: info@luchtdichtrenoveren.nl

#Samensterk deelnemers
Kennisdelers

Productaanbieders

Bekwame bouwers

Experts delen actief hun kennis en
ervaring met het platform en zorgen
ervoor dat discussies worden gevoerd
en vragen worden beantwoord.

Fabrikanten en leveranciers van producten die een belangrijke rol spelen
bij luchtdicht bouwen en renoveren.
Zij bieden via het platform product- en
vaardigheidstrainingen aan.

Bekwame bouwers zijn ervan doordrongen dat het in de bouw draait
om kwaliteit, dat de klant centraal
staat en dat de verduurzaming van de
bestaande bouw de uitdaging is voor
de toekomst.

Kock
Volhoudbaar Advies

