Duurzamer in 1 dag

RADIATORFOLIE

MAKKELIJK
VERDIEND

Radiatorfolie is niet duur, makkelijk te plaatsen en je bespaart
meteen op je energierekening.

WAT KOST RADIATORFOLIE?
Kosten 3,5 euro/m²

WAT LEVERT DE PLAATSING OP?
•
•
•
•
•
•

Jaarljkse besparing met verwarming
op gas: 12 euro/m² folie
Jaarlijkse besparing met verwarming
op stookolie: 15 euro/m² folie
Jaarlijkse besparing met verwarming
op elektriciteit: 28 euro/m² folie

Bijvoorbeeld: In een woning die met stookolie wordt verwarmd, levert dit jaarlijks met
een tiental radiatoren van 0,5 m² al snel een
besparing van 75 euro op. Dat is 750 euro
op 10 jaar.
MEER INFO?
ENERGIEHUIS DVV WESTHOEK
Woumenweg 100 - 8600 Diksmuide
Jouw aanspreekpunt voor gratis energieen renovatieadvies op maat van je woning.
Ontdek ons aanbod, stel jouw vraag of
maak een afspraak via:
energiehuis@dvvwesthoek.be
051 97 04 20

WANNEER IS RADIATORFOLIE INTERESSANT VOOR MIJ?
Heb je radiatoren tegen een buitenmuur die niet geïsoleerd zijn? Met radiatorfolie ontsnapt veel minder warmte
van de radiator naar buiten via de buitenmuur.
Je zal dus voortaan minder hard moeten stoken.
Ook als de buitenmuur wel geïsoleerd is, zorgt radiatorfolie
voor een besparing. Heb je een veranda, glazen wand of
raam met daarvoor een (paneel)radiator, dan kan je ook
radiatorfolie plaatsen.
HOE WERKT RADIATORFOLIE?
Radiatorfolie is een soort aluminiumfolie.
De folie reflecteert de stralingswarmte van de radiator
terug in de binnenruimte.
HOE BRENG IK DE RADIATORFOLIE AAN?
Plak de radiatorfolie op de muur achter de radiatoren.
Bij een veranda, glazen wand of raam kan je de radiatorfolie langs de achterkant tegen de radiator plakken, zodat
de folie niet zichtbaar is, maar deze oplossing is minder
efficïent.
MEER INFO:
www.energiehuiswesthoek.be
energiehuis@dvvwesthoek.be
051 97 04 20
DIENSTVERLENENDE VERENIGING

WESTHOEK

Duurzamer in 1 dag

“Plaats radiatorfolie, het is
niet duur en je bespaart op
je energierekening!”
- Peter, energiemeester
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