Eltherm isoleert op maat
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- Isolatiebedrijf staat symbool voor deskundigheid-

Isolatiebedrijf ELTHERM staat in de bouwwereld symbool voor deskundigheid als het om isolatietechniek en de meest uiteenlopende
toepassingen ervan gaat. ELTHERM beschikt over een unieke isolatie specialistenploeg bestaande uit een twaalftal gemotiveerde en
ervaren plaatsers. Van uit hun bedrijfsknooppunt in de Kerkhoflaan
6 in Berg-Kampenhout bieden ze al meer dan dertig jaar antwoord
aan eender welke vorm van energie- en geluidisolatie. “Op vlak van
isolatietechniek behoren we tot de pioniers in Vlaanderen”, zegt
afgevaardigd bestuurder John Coose met gewettigde trots.

Eltherm is één van die bedrijven
die vijfentwintig jaar geleden hun
deelname aan de eerste woonbeurs
van ‘Wonen’ in Mechelen toezegden. Maar niet alleen om die reden
verdient Eltherm een plaatsje in
de mini-jubileumreeks van Expo
Contact in de aanloop naar de feestelijke editie van de vijfentwintigste
woon- en interieurbeurs ‘Wonen’
begin van volgend jaar.

Gespecialiseerd
ELTHERM is een familiebedrijf toebehorend aan de families Coose
en Popleu , waarvan de dagelijkse

leiding wordt waargenomen door
John Coose, gedelegeerd bestuurder en Natalie Popleu, bestuurder.
Het technisch - commerciële gedeelte en de werfplanning is sinds kort
in handen van Roel Coose.
“Wij zijn in ons land een van de
oudste bedrijven die zich op isolatiegebied hebben toegelegd. We
hebben ons in alle toepassingsgebieden van energie- en geluidsisolatie
gespecialiseerd. Al in de zeventiger
jaren , toen energiebeheer nog niet
aan de orde was, hield Eltherm zich
al met de verkoop en de plaatsing
van energiebesparende producten
en technieken bezig. Op vlak van

De zaakvoerders

isolatietechnieken mag ons bedrijf
zich het predicaat ‘pionier’ opkleven”, zegt John Coose.
Door die jarenlange ervaring en
aan de evolutie aangepaste knowhow, heeft Eltherm een onschatbare bron aan kennis in huis. “Wij
hebben alle denkbare evoluties in
de isolatietechniek meegemaakt”,
verduidelijkt Mieke Coose. Zij vertegenwoordigt het bedrijf sinds 10
jaar op de Mechelse woon- en interieurbeurs Wonen. “Persoonlijk contact met onze (potentiële) klanten is
voor ons uiterst belangrijk. ‘Wonen’
was vijfentwintig jaar geleden de
beste maar bovendien ook één van
de weinige manieren om ons
bedrijf en onze technieken op
grote schaal voor te stellen.
Tot op vandaag blijft dergelijke beurs een voltreffer”, is
ze overtuigd.

Kyoto
Het hoeft geen betoog dat
Eltherm en zijn bedrijfsleiders
de actualiteit en de veranderende energienoodwendigheden op de voet volgen. De
kyotonormen zijn dergelijk
actueel thema. Het Kyoto-
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protocol of Verdrag van Kyoto werd
in 1997 opgesteld in de Japanse stad
Kyoto en regelt de vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen. Door zuinig met energie om te
springen kunnen overheid, bedrijven en particulieren hier in belangrijke mate toe bijdragen.
“We geven de mensen graag raad
over de diverse toepassingen, technieken, ingrepen en materialen op
dit ingewikkelde terrein. We maken
hen ook wegwijs in de doolhof van
reglementeringen die de overheid
oplegt en over de premies waarvoor
men in aanmerking komt. Deze
premies compenseren financieel de
investeringen bij isolerende maatregelen”, zegt men bij Eltherm.
Uit eigen ervaring weet Eltherm dat
de particuliere verbruikers de laatste
jaren zeer energiebewust geworden
zijn. “Bij ons kan iedereen terecht
voor kennis en praktijkervaring.
Ingenieurs , architecten en bouwondernemers, maar ook de kleinere
maar energiebewuste doe-het -zelver zijn bij ons welkom. We gaan
niet één enkel probleem op vlak
van warmte- en geluidsisolatie uit
de weg. Iedere situatie wordt individueel ontleed en in kaart gebracht.
Na grondige studie bieden we de
opdrachtgever een pasklaar project
aan, dat we meestal zelf uitvoeren.
Voor een vakkundige uitvoering van
ieder isolatieproject beschikken we
over een ploeg van een vijftiental
medewerkers-specialisten. Zij worden zowel in nieuwbouw- als in
renovatieprojecten ingezet. Onze
opdrachtgevers vind je zowel in de
particuliere sector als in de industrie
en de overheid (scholen, ziekenhuizen, gevangenissen …) terug.
De doe-het-zelver is bij Eltherm
al even welkom als de professio-

nele aankoper. “Mensen die voldoende handig en ondernemend
zijn, kunnen op ons advies en onze
begeleiding rekenen”, luidt het bij
Eltherm.

Maatwerk
”Een van de grote troeven van
Eltherm is het maatwerk dat we
bieden. De vakbekwaamheid van
onze medewerkers is een even
grote troef. Alle werknemers zijn
bij Eltherm even belangrijk en even
waardevol. Iedereen krijgt hier een
gepaste opleiding en nadien een
regelmatige bijscholing. Daardoor
kunnen we onze klanten continuïteit bieden en de garantie dat
hun investering in isolatie snel kan
terugverdiend worden. “ zegt John
Coose.
Het gamma aan producten en systemen dat je in de voorraadloodsen
van Eltherm aantreft, is haast eindeloos en omvat zowat alle courante isolatiematerialen van de meest
vooraanstaande producenten. In
dat aanbod zijn isolerende mor-

De voetbalploeg
tels, isolatiemateriaal dat aangewend wordt op platte daken, PUR
bespuiting voor vloeren, contacten geluidsisolatie, injectiemateriaal, vochtbestrijdingsmiddelen en
tientallen producten voor specifieke
toepassingen begrepen.
Omdat hij dat tot evenzeer zijn
taak als specialist-voorlichter rekent,
waarschuwt John Coose voor de
‘cowboys’ die in de bouwsector
misbruik van de huidige energiehype maken. “Wie op doeltreffende
wijze energievriendelijke en isolerende ingrepen wil doorvoeren, kan
niet aan het advies van een erkende
en betrouwbare isolatietechnieker onderuit.” Bij Eltherm in de
Kerkhoflaan 6 in Berg-Kampenhout
zit je zeker goed.

Meer informatie vind je op

www.eltherm.be

