WIN!

Cellumatblokken

INTERNATIONALE

passiefhuisdagen

T.W.V. € 20.000

De Internationale Passiefhuis-

Heb je bouw- of verbouwplannen?

dagen vinden doorheen Europa

LUC ROYMANS

plaats van 7 tot 9 november. Ze
bieden kandidaat-bouwers de kans
om binnen te kijken in passieve
gebouwen. Bewoners van passieve
woningen genieten van een goede
luchtkwaliteit, aangename temperaturen en minimale verwarmings-

Word dan een energiebewuste
bouwheer dankzij de Cellumatblokken van de merken PASSIFBLOC

Leve
de loods!

kosten. De uitstekende isolatie en

of ENERGIEBLOC+ (winkelwaarde
€ 20.000) die wij mogen wegschenken! Door de hoge isolatiewaarde
van deze cellenbetonblokken heeft
uw bouwproject geen bijkomende
isolatiematerialen nodig om te vol-

kierdichting, aangevuld met een

De vzw Natuurpunt is de groot-

doen aan de lage-energie- en zelfs

ventilatiesysteem dat de warmte in

ste natuurvereniging van Vlaan-

de passiefstandaard.

huis houdt, zorgen voor aangename

deren en is verantwoordelijk voor

temperaturen in alle kamers van de

meer dan 18.000 hectare natuurge-

DOE MEE AAN DEZE WEDSTRIJD VIA

woning. De Internationale Passief-

bied. De organisatie heeft in Gent een

WWW.ECOBOUWERS.BE/VOORDELEN

huisdagen zijn een initiatief van de

nieuwe lage-energieloods geplaatst

International Passive House Associ-

als uitvalsbasis voor haar terrein-

ation (iPHA). In België zijn Passief-

ploegen en beheerteams. De loods

huis-Platform vzw en Plate-forme

in de Gentbrugse Meersen is een

Maison Passive de vertegenwoor-

schoolvoorbeeld van energiezuinige

digers. Ze werken samen met BBL

en milieubewuste industriebouw.

en écoconso om zo veel mogelijk

Ze is opgebouwd uit massiefhouten

passiefhuizen open te stellen tijdens

prefabelementen van bio-ecologische

Ecobouwers Opendeur / Ecobâtis-

materialen, met een luchtdichte

seurs Portes Ouvertes.

poort als unicum. Er wordt gebruik
gemaakt van zo veel mogelijk her-

WWW.PASSIVEHOUSE-INTERNATIONAL.ORG

nieuwbare energie en de verwarming

WWW.PASSIEFHUISPLATFORM.BE

gebeurt via een pelletkachel. Met de
loods wil Natuurpunt bewijzen dat
ook in de industriebouw nog vele
mogelijkheden liggen.
BEZOEK DE LOODS VAN NATUURPUNT
TIJDENS ECOBOUWERS OPENDEUR
OP 8 & 9 NOVEMBER VAN 10U TOT 18U.
SCHRIJF JE IN VIA WWW.ECOBOUWERS.BE
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