Samen duurzaam
voor duurzaam geluk

SITUATIE VOOR

SITUATIE NA

49%

Rc 6,3

ZOLDER

isolatiewaarde*

warmteverlies

EERSTE VERDIEPING

30%

Rc 4,7

isolatiewaarde*

warmteverlies

BEGANE GROND

21%

Rc 3,7

KRUIPRUIMTE

isolatiewaarde*

warmteverlies

Isolatiewaarde?!

Zo werkt warmteverlies
Convectie

Conductie

Radiatie

Convectie is warmeluchtverplaatsing, bijvoorbeeld wanneer u uw
voordeur opent en er warme lucht
naar buiten ontsnapt. Dit gebeurt
ook door ventilatieroosters of kiertjes in een niet-geïsoleerd dak. Het
convectieverlies is zo’n 28%.

Conductie is warmtegeleiding.
Uw huis staat op de koude grond
of er staat een onverwarmde garage
tegenaan. De ‘materialen’ raken elkaar
en de warmte stroomt weg van uw
warme huis naar de koude grond en
garage. Het warmteverlies is zo’n 7%.

Radiatie is straling. Net
zoals bijvoorbeeld de zon of
vloerverwarming ‘straalt’ je
woning in de winter warmte uit.
Dit is het grootste warmteverlies
van een woning en bedraagt
zo’n 65%.

Het isolerend vermogen van een dak, muur
of vloer wordt uitgedrukt in een zogenaamde
Rc-waarde. Er is in Nederland wettelijk
vastgelegd hoe hoog deze minstens moet
zijn. En hoe hoger de waarde, des te beter de
isolatie. Onze toepassing voldoet ruimschoots
aan deze eisen. Sterker nog: we isoleren uw
woning béter dan een nieuwbouw woning!

* Voorbeeldwaarde:
afhankelijk van de
verduurzamingsambitie
kan ook een hogere
isolatiewaarde
gerealiseerd worden.

Aan de keukentafel
met Roy Gaffert
Door Rutger Rijken-Vrolijk

“Minder stookkosten
en tóch warme voeten?
Daar wordt iedereen
gelukkig van!”
Wie de specialisten van Gaffert in huis haalt,
weet één ding zeker: als ze zijn vertrokken dan
is de rommel netjes opgeruimd. En is uw huis
slim en betaalbaar verduurzaamd! Om dat voor
elkaar te krijgen, zet Gaffert in op innovatief
isoleren en verwarmen. ‘Gewoon’ gebaseerd op
enkele basisprincipes uit de natuurkunde. Roy
Gaffert is naamgever, eigenaar en pleziermaker
(dat laatste vindt hij veruit het belangrijkst) bij
Gaffert. Enthousiast legt hij uit wat zijn bedrijf
precies doet. En hoe het zo is gekomen dat hij in
2016 met Gaffert is gestart.
Gaffert in een notendop
“Bij Gaffert bieden we twee modules aan: isoleren
en verwarmen. We brengen isolatie aan in de schil
van een woning; in het dak, de vloer en de gevels.
Dat doen we met een materiaalsoort op basis van
aluminium. In de winter scheelt alleen al dakisolatie
tot wel 30% op je stookkosten. In de zomer is de
winst minstens even groot; je huis blijft koeler
dankzij het weerkaatsen van de zonnewarmte, dus
die dure airco kan de deur uit. We helpen onze
klanten naast isoleren ook met verwarmen. Gasloos
dankzij infraroodpanelen die we onzichtbaar achter
muren en plafonds of onder vloeren plaatsen. Het
fijne is dat ze egaal warmte afstralen in plaats van
warm-koude luchtcirculatie, zoals bij traditionele
radiatoren.”
De eenvoud van ComfortLogic
Roy houdt het graag simpel, zegt hij. “Ik heb ons
concept ComfortLogic genoemd. ‘Comfort’ staat
voor het gevoelsaspect, het eindresultaat voor
onze klanten. ‘Logic’ verwijst naar het rationele,
natuurkundige karakter. Naar de achterliggende
principes van wat we doen. We bieden nu twee
modules aan en willen in de toekomst graag
uitbreiden. Oplossingen voor gasloos koken

bijvoorbeeld, en ook zonnepanelen en zonneboilers.
Ik wil dat op een gedoseerde manier doen. Door
eerst enthousiaste, vakbekwame mensen aan te
nemen. Ik ben een groot voorstander van werken
met eigen medewerkers in plaats van zzp’ers. Ik
creëer veel liever een hecht team door onze mensen
zelf op te leiden. Zo kan ik ervoor zorgen dat plezier
en vakmanschap hand in hand gaan. Dat we samen
iets goeds kunnen neerzetten en trots kunnen zijn op
wat we doen.”
Trots, plezier en vakmanschap
Trots, plezier en vakmanschap lagen ook aan de
basis van de start van Gaffert. Roy vertelt: “Ik ben
van origine meubelmaker. Tijdens een klus op een
bouwplaats zag ik dat er glaswol gebruikt werd
als isolatiemateriaal. Dat begon natuurlijk overal
te prikken en te jeuken en toen ik ’s avonds thuis
zat ging ik eens Googelen. Ik wilde weten wat voor
spul het was. Hoe het precies werkte. En of er
alternatieven waren. Vanaf dat moment is die wereld
me compleet gaan fascineren. Na eigen onderzoek
en een rondje langs beurzen, leveranciers en
fabrikanten dacht ik: traditioneel isoleren is niet meer
van deze tijd, we moeten het anders gaan doen. Met
Gaffert heb ik de daad bij het woord gevoegd.”
Onderscheidend ondernemen
“We onderscheiden ons met ons product, onze
medewerkers en onze leveranciers. Maar net zo
belangrijk is dat we netjes werken en vriendelijk zijn.
Ook leggen we helder uit wat we doen en waarom
we dat doen. En bij afronding van de klus krijgt
iedere klant een smakelijke traktatie.”
Verduurzamen kan écht slimmer
Naast vakman en ondernemer is Roy ook
pragmaticus. “We moeten als mensheid zeer zeker
milieubewuster worden en zuiniger omgaan met
onze aarde. Maar we moeten niet doorslaan in
ineffectieve maatregelen. Natuurlijk scheiden we
bij Gaffert metaal, plastic, papier, restafval en gips.
En hergebruiken we ons materiaal zoveel mogelijk.
Maar we voegen met onze modules vooral waarde
toe aan huizen, terwijl we een glimlach op het gezicht
van de klant toveren. Minder stookkosten en tóch
warme voeten? Daar wordt iedereen gelukkig van!”

www.gaffert.com | info@gaffert.com

