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Uw totaalpartner in isolatie
Bouwisolatie
Met meer dan 12.000 producten op stock biedt Isowill
alle mogelijke oplossingen aan voor een goede isolatie
van uw bouwproject. Inclusief professioneel advies en
ondersteuning.

Technische isolatie
Isowill is de referentie in de markt van technische
isolatie en levert een volledig gamma oplossingen van
alle toonaangevende fabrikanten.

Passieve brandbescherming
Wij leveren een compleet assortiment gecertificeerde
oplossingen voor de passieve brandbescherming van
gebouwen.

Akoestische isolatie
Wij geven advies en maken u wegwijs in ons brede
gamma aan akoestische oplossingen, zowel voor de
bouwsector als voor industriële toepassingen.
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Experts in insulation
We kennen ons vak. Met onze jarenlange ervaring,
méér dan 12.000 producten in stock en een team
van ruim 30 isolatie-specialisten zijn we voor onze
klanten een professionele en betrouwbare partner
voor isolatie-oplossingen in bouw en industrie.
We denken mee met de klant, we adviseren en
ondersteunen. Met één doel voor ogen: de beste
isolatie-oplossing voor elk project.

Een vraag?
Onze klantendienst
helpt u graag!
Wij behandelen elk order met volle zorg
en aandacht. Heeft u vragen of nood aan
informatie? Onze klantendienst geeft u
meteen een pasklaar antwoord.
Een uitstekende service en tevreden
klanten, zo zien we het graag.
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De troeven van
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One-stop-shop
Bij Isowill kan u terecht voor een zeer compleet aanbod aan isolatieoplossingen. Wij verdelen platen, rollen, schalen, slangen en allerlei nuttige
accessoires en toebehoren van alle grote fabrikanten.

12.000 producten
Met 12.000 producten in alle mogelijke isolatiematerialen (rotswol, glaswol,
PUR, PIR, XPS, EPS, foamglas, enzovoort) vindt u ongetwijfeld wat u zoekt in
ons uitgebreide gamma.

Grote voorraden
Dankzij onze enorme opslagcapaciteit van maar liefst 100.000 m3 en een
excellente logistieke organisatie, kunnen wij op korte tijd heel wat materiaal
leveren vanuit voorraad.
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Advies & service op maat
Isowill is een betrouwbare partner die duurzame toegevoegde waarde
wil creëren voor elke professional in de isolatiesector. Onze medewerkers
gaan op zoek naar de beste oplossing voor elke klant.

Logistiek & transport
Met een eigen vrachtwagenpark maken wij ons sterk de beste en snelste
leveringsservice te bieden in de hele Benelux. Onze chauffeurs zijn
klantgericht, vakbekwaam en Nederlandstalig.

Webshop
Om onze klanten 24 uur op 24 van dienst te kunnen zijn, ontwikkelden wij
een digitaal klantenportaal met webshop. Daar kan u online bestellingen
plaatsen voor isolatiemateriaal en actuele prijzen en voorraden raadplegen.
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Onze sectoren
Bouwsector

Als belangrijke speler op de markt hebben wij heel goede contacten met alle
belangrijke fabrikanten van isolatiemateriaal voor de bouwsector.

Plat dak
We adviseren dakdekkers met oplossingen op maat, rekening houdend met
dakopbouw, waterafvoer, windbelasting, brandwerendheid, vormstabiliteit en
thermische isolatiewaarde.

HVAC
Onze isolatie-oplossingen voor HVAC realiseren een optimale thermische
isolatie (warmte of koude), akoestische isolatie en brandwerendheid.

Proces industrie
Leidingen, tanks en installaties worden met ons advies professioneel geïsoleerd
voor een efficiënt verloop van de processen en om daarbij elk energieverlies te
vermijden, brandveiligheid te garanderen en geluidsoverlast tegen te gaan.
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Isowill maakt deel uit
van de IPCOM Groep
IPCOM -met hoofdzetel in Melle (België)- is een
snelgroeiende Europese groep van meer dan 20
bedrijven, gespecialiseerd in de distributie en
conversie van innovatieve isolatie-oplossingen.
IPCOM is een internationale marktleider en biedt
een volledig gamma aan oplossingen voor technische
isolatie, bouwisolatie, hoge temperatuursisolatie,
brandveilige- en akoestische isolatie.

Onze partners
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centraal magazijn
Smallandlaan 15 | 2660 Hoboken
T. 03 830 21 91| F. 03 830 26 39
www.isowill.be | info@isowill.be
afhaalvestiging
Willem Elsschotstraat 5 | 1800 Vilvoorde
T. 02 720 21 37 | F. 02 725 44 46

