“BOVENDIEN GEEFT
NATUROLL AMPER STOF AF
EN STINKT HET NIET.”

Toekomstperspectief
Als Otto naar de toekomst kijkt dan ziet hij dat steeds meer
consumenten zo min mogelijk willen betalen voor hun
energiekosten. Dat vraagt om steeds betere manieren van
isolatie. De vraag is alleen of de bouwsector daar snel op
zal anticiperen. “Vooralsnog houdt de aannemer zich aan

Alleen natuurlijke glaswol aub

de voorgeschreven Rc-waardes uit het bouwbesluit en dan

De bruine glaswol van Knauf Insulation is meer dan geliefd

zit je met de hoogwaardige producten van Knauf Insulation

op de werkvloer. De gele variant zien ze daar nooit meer

altijd goed.”

als het aan Otto ligt. “Afgelopen zomer was ik te laat

Otto van Olphen van UNG
Houtconstructies over de
voordelen van Naturoll in
de houtskeletbouw.

daardoor niet op tijd voorzien van de Naturoll glaswol.

ECOSE® Technology, één van de belangrijkste
innovaties in de isolatiewereld

Noodgedwongen moest ik dat eenmalig ergens anders

ECOSE® Technology is een formaldehydevrij bindmiddel

bestellen, maar dat werd mij door de jongens op de

gemaakt uit plantaardige grondstoffen. In tegenstelling tot

werkvloer niet in dank afgenomen. Het gele materiaal jeukt

bindmiddelen met schadelijke, chemische stoffen irriteert het

namelijk nogal en is ook nog eens een stuk chemischer dan

natuurlijke bindmiddel de huid nauwelijks. Bovendien is er

de Naturoll dat volledig bestaat uit natuurlijke materialen.

bij de productie 70% minder energie nodig vergeleken met

Bovendien geeft de Naturoll amper stof af en stinkt het niet.

traditionele bindmiddelen! Daarnaast geeft het veel minder

Aangezien het welzijn van personeel hoog in het vaandel

stof af, is het geurloos en zachter waardoor het prettiger te

staat, zie ik geen goede reden om nog eens te kiezen voor

verwerken is.

met mijn bestelling bij Knauf Insulation en konden zij me

de concurrent”.
Meer over Ecose®

“Andere soorten glaswol jeuken
en dat doe ik mijn personeel
niet meer aan.”

We spreken Otto van Olphen, eigenaar van UNG

Plus dat beide partijen er iets aan kunnen verdienen. Al

Houtconstructies, in Leeuwarden. Samen met zijn

vanaf het begin heeft hij vaste leveranciers, zo ook Knauf

compagnon Richard Zwaagmans startte hij 5 jaar

Insulation. “Ik hoef de accountmanager maar te bellen en

geleden, midden in de bouwcrisis, zijn bedrijf

hij rekent bepaalde dingen snel voor me uit”, geeft Otto

in de houtskeletbouw. Een gewaagde stap,

aan. Een samenwerking die al vanaf het begin af aan

maar doordat ze de juiste mensen om zich heen

soepel verloopt en daar hecht hij veel waarde aan. “Bewust

verzamelden zijn ze inmiddels uitgegroeid tot een

vasthouden aan lange werkrelaties levert ons veel op. Dat

bloeiend bedrijf met 18 man personeel.

zouden ze in de bouw meer moeten doen, in plaats van het
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afgaan op de laagste prijs”, pleit Otto.

Al 5 jaar tevreden over de samenwerking
met Knauf Insulation

Niemand wil een gat in zijn boterham

Otto heeft een duidelijke visie over het succes van zijn

UNG Houtconstructies gebruikt jaarlijks een behoorlijke

bedrijf. Dat begint met samenwerkingsverbanden op

hoeveelheid isolatiemateriaal en dat is een cruciaal onderdeel

Van links naar rechts: Naturoll 032, Naturoll 033, Naturoll 035 en Naturoll 037

basis van een goede relatie en op wederzijds vertrouwen.

van de houtskeletbouw. Otto: “De voornaamste reden om

Naturoll glaswoldekens zijn leverbaar in verschillende dikte- en breedtematen waarbij de lambda varieert

voor Knauf Insulation te kiezen is, naast de goede service, de

“IK HOEF DE ACCOUNTMANAGER
MAAR TE BELLEN EN HIJ REKENT
HET VOOR ME UIT.”

KLIK HIER
van 0,032 tot 0,037 W/m.K. Je herkent het verschil duidelijk aan de verpakking.

hoogwaardigheid en de stabiliteit van het product. Zo weet ik
bij Naturoll namelijk zeker dat het product altijd met dezelfde
kwaliteit geleverd wordt.” Otto vergelijkt het met een brood.
“Aan de buitenkant ziet het er hetzelfde uit, maar niemand
wil toch een gat in zijn boterham?”

Meer weten over onze toepassingen
in de prefab-houtskeletbouw?
KLIK HIER

the
th
he B
Best
est C
Choice
hoice

