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Bouwend Nederland laaiend
enthousiast over nieuw gevelisolatiesysteem SlimFort®
In slechts 3 stappen, 3x beter isoleren.
Zo luidde de belofte bij onze nieuwe buitengevelisolatie voor droge gevelbekleding.
Een belofte die SlimFort® helemaal waarmaakt!
Het bewijs? De laaiend enthousiaste voorschrijvers en verwerkers bij de uitgevoerde projecten.
15%

Besparing aantal m3
isolatiemateriaal

50%-75%

Besparing
aantal m3 hout

Bevindingen verwerkers:
• Zeer snel verwerkbaar
• Kinderlijk eenvoudige montage
• Grote materiaalbesparingen
• Minder verwerkingskosten
• Met gemak foutloos bouwen

100%

tot
40% Besparing

verwerkingstijd

Bevindingen voorschrijvers:
• Betere, doorlopende isolatieschil
• Perfect geventileerd systeem
• Dunnere gevelopbouw
• Beste milieukeuze (DUBO-keurmerk)
• Voordeliger

Lees meer over hun ervaringen in de binnenzijde.

www.isobouw.nl/SlimFort

Besparing folie
(overbodig bij SlimFort®)

Productvideo

Bouwend Nederland laaiend enthousiast o

Project

Nieuwbouw en renovatie: 22 appartementen en 18
woningen Maastricht

Type

SlimFort 2.5 en 5.0

Aannemer

Smeets Bouw Maastricht

Onderaannemer

Pieters de Werdt Leende

Opdrachtgever

Maasvallei Woningstichting Maastricht

Han van Gerwen, projectleider Smeets Bouw:
‘De verwerkte platen zien er perfect uit. Het is een
supersysteem!’
‘Het is bijzonder gemakkelijk om te werken met SlimFort.
Wij zijn zeer positief over de verwerkingssnelheid’.
‘Uit de nacalculatie blijkt dat de toepassing van SlimFort
financieel aantrekkelijk is. Mijn directie was snel overtuigd
om bij volgende projecten weer SlimFort toe te passen’.
‘Het SlimFort-systeem is kwalitatief veel beter’.
Project

Nieuwbouw: 54 woningen Magrietpark Hoogezand

Type

SlimFort 5.0

Aannemer

Plegt Vos Assen

Onderaannemer

Cimex Projectafbouw Rijssen

Architecten

Van Ringen en Van de Wal Groningen

Opdrachtgever

Woningcorporatie Lefier

Marcel Brager, hoofduitvoerder Plegt Vos:
‘SlimFort is een zeer goed en simpel systeem. Het houten
regelwerk is hartstikke mooi en eenvoudig te stellen’.
‘Aansluitingen kunnen bij SlimFort in het werk eenvoudig
opgelost worden en hoeven niet eerst voorbereid te worden’.
‘Met SlimFort krijg je een mooie gesloten isolatielaag zonder
naden’.

Project

Nieuwbouw: 22 appartementen Passerel Apeldoorn

Type

SlimFort 5.0

Aannemer

Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn

Opdrachtgever

Woningcorporatie De Woonmensen Apeldoorn

Siebert Versluis, uitvoerder Ter Steege:
‘SlimFort is een zeer praktisch product, net Lego’.
‘Alle beloftes over het product worden waargemaakt’.
‘Je kunt goed tempo maken en de platen zitten muurvast’.
‘Onze opdrachtgever hecht een groot belang aan kwaliteit en
duurzaamheid. Ook zij waren snel overtuigd van de goede
prestaties van SlimFort’.

IsoBouw SlimFort®

over nieuw gevelisolatie-systeem SlimFort®

Project

Renovatie: Kantoor Sypesteyn Jaarbeursplein
Utrecht

Product

SlimFort 3.5

Architect

Royal Haskoning Architecten Amsterdam

Aannemer

Okma Bouw Workum

Berend Okma, Okma Bouw:
‘Het is een fantastisch systeem. De platen zijn licht in gewicht
en zijn supersnel verwerkbaar. Doordat elke 30 cm een
houten regel gemonteerd kan worden, kun je met kleinere
houtafmetingen een sterkere gevel construeren’.
‘SlimFort is beter voor het milieu: je hebt geen koudebruggen
via het regelwerk, er ontstaat weinig afval en je hebt geen grote
houtmaten nodig’.

Project

Nieuwbouw: Clubhuis Someren

Type

SlimFort 3.5

Aannemer

Breukers Timmerwerken Someren

Aannemer Ruud Breukers:
‘De verwerking is zeer gemakkelijk. Je kunt eerst alle platen
tegen de gevel stapelen en vervolgens in één keer alle
boorgaten maken en daarna alles in één keer vastschroeven’.
‘Ook het uitvlakken gaat zeer snel’.
‘Vroeger moest je zware houten balken op maat zetten en pas
maken. Deze tijdrovende klus heb je niet bij SlimFort’.

Project

Nieuwbouw: 23 woningen Nijkerk

Type

SlimFort 3.5

Aannemer

Vos en Teeuwissen Huizen (onderdeel Heijmans)

Opdrachtgever

Achmea

Erwin Wassink, uitvoerder Vos en Teeuwissen:
‘SlimFort is een mooi systeem om te verwerken. Het uitlijnen
gaat perfect en de platen zijn zonder beschermingsmiddelen te
monteren’.
‘In vergelijking met houtskeletbouw met minerale wol is het
SlimFort-systeem veel sneller. Zeker als de geveloppervlakte
groot is’.
‘De platen sluiten mooi aan waardoor je een betere isolatieschil
krijgt’.

IsoBouw SlimFort®

SlimFort :
®

In recordtempo de beste
kwaliteit + de grootste besparingen
SlimFort

Tijdrovende verwerking

Snel en eenvoudig verwerkbaar

Veel onderbrekingen / koudebruggen

Een aaneengesloten isolatieschil zonder koudebruggen

Beschermingsmiddelen noodzakelijk

Vezelvrij en zonder beschermingsmiddelen verwerkbaar

Extra werkzaamheden en kosten

In recordtempo gereed voor de gevelbekleding

Gebrekkige ventilatie (onnauwkeurige verwerking,
uitzakken isolatie)

Altijd optimaal geventileerd = langere levensduur

Gewicht per m2 geveloppervlak*

Gewicht per m2 geveloppervlak*

RC 2.5

10 tot 12

RC 2.5

5,7

RC 3.5

13 tot 14,5

RC 3.5

6,4

RC 5.0

16,5 tot 18

RC 5.0

7,5

* Berekening zonder gevelbekleding, o.b.v. gewicht hout 450 kg/m3 en een
houtaandeel van 10% bij het traditioneel systeem.

Een lager gewicht: constructieve, logistieke en arbovoordelen
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