
Woningbouw

• Isolatie + vloerverwarming + afwerkvloer
• Massieve vloer
• Hoogste isolatiewaarde
•  Geen vocht- en stankoverlast
• Besparing op energieverbruik
• Binnen 1 week uw nieuwe vloer
•  Minimale hinder voor u
•  “De warme voetenvloer”   

in 1 pakket voor € 120,-/m2  
excl. BTW (op basis van 40 m2 en Rc=3,5 Celbeton)

 ”De warme voetenvloer”

De Faber Renovatievloer is een product van Faber Celbeton BV

Renovatievloer

Uw bestaande houten balken met vloerdelen vervangen wij 
eenvoudig en binnen een week door een super geïsoleerde  

vloer die direct een bijdrage levert aan een gunstig energielabel. 
Het comfort verkrijgt u doordat wij vloerverwarming toepassen  

met daarop een afwerkvloer.



Faber Celbeton BV
Produktieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
Tel. 088 - 555 4444
info@faberbetonpompen.nl
Faberbetonpompen.nl

Warme voeten door de 
Faber Renovatievloer
U wilt de bestaande ongeïsoleerde begane 
grondvloer vervangen voor een warme 
voetenvloer. U wilt uw complete begane 
grondvloer inclusief vloerverwarming 
tegen een vaste lage prijs en nauwelijks 
overlast voor u en uw omgeving. U wilt de 
beste vloerisolatie, want u wilt besparen 
op uw energierekening.
Bij de Faber Renovatievloer wordt de 
vloerverwarming op de laag Celbeton 
aangebracht en vervolgens wordt hierop
de afwerkvloer aangebracht. De afwerk- 
vloer vormt de basis voor uw vloer-
bedekking, tegels, hout of PVC vloer.

Plan van aanpak Faber Renovatievloer
De bestaande houten vloer wordt verwijderd en 
folie en maatvoering voor het Celbeton kunnen 
worden aangebracht. We vullen de kruipruimte 
met Celbeton. Na het uitharden brengen we de 
vloerverwarming aan met daarop een afwerkvloer. 
Om te voldoen aan de huidige bouweisen adviseren 
wij een opbouw van minimaal 35 cm Celbeton. 
Isolatiewaarde bij 50 cm= Rc=5,0.  
Planning; Het aanbrengen van de Faber 
Renovatievloer neemt 1 week in beslag.

Waarom Faber Renovatievloer?
De Faber Renovatievloer geeft een hoog 
wooncomfort; Warme voeten en een behagelijke 
kamertemperatuur door de vloerverwarming. 
Door de goed isolerende eigenschap van Celbeton 
geeft deze oplossing een aanzienlijke besparing 
op het energieverbruik, waardoor een lagere CO2 
uitstoot en ook lagere energiekosten.
U heeft een gezonde vloer omdat optrekkend 
vocht, muffe luchtjes en schimmels geen kans 
krijgen door de perfecte afsluitende werking van 
de vloer. Alle materialen zijn volledig recyclebaar 
waardoor u tevens een duurzame vloer hebt.  
De Faber Renovatievloer wordt snel en vakkundig 
aangebracht met minimale hinder voor u en  
uw buren.

De Faber Renovatievloer is een product van Faber Celbeton BV

 ”De warme voetenvloer”
Renovatievloer


