KdB Isolation, virksomheden...
I næsten 10 år har KdB Isolation, specialisterne i Varmebarriere,
leveret teknisk effektive og miljøvenlige produkter
til materialegrosserer og fagfolk i byggebranchen.

MANGE FORSKELLIGE ANVENDELSESMULIGHEDER
Vores produkter bliver for øjeblikket brugt inden for utallige sektorer:
• Beboelser og ikke-beboelser (enfamiliehjem og udhuse, bygninger,

medborgerhuse, rekreative områder, etc.)
• Industri (fabrikker, lagerbygninger, laboratorier, modulbygninger, etc.)
• Militær (kaserner, felthospitaler, etc.)
• Landbrug (Lagerbygninger til kreaturer, fødevarer og vin, etc. )
• Bilindustri (hestetransportvogne, campingvogne, bagagerum, etc.)
• Skibsbygning (sejlbåde, husbåde, pramme, etc.)
• Luftfart (container, osv.)

NOGLE REFERENCER
Banque de France (Paris)
tagdækning under skiftertag

The Vendôme hospital (Frankrig)
montage på spær

Effektiv, sikker, pålidelig: Alle den Refleksive Varmebarrieres garantier er
koncentreret i Airflex®. Dens ydeevne lever op til det, specialisterne leder
efter: et flammesikkert, uigennemtrængeligt,
sundt, miljøvenligt produkt med høj
refleksionskraft.
Det er derfor, specialister foretrækker Airflex®
Refleksiv Varmebarriere til isolering af privat og
offentlig arkitektonisk kulturarv. Dens levetid
er næsten uendelig, og dens refleksionskraft
forbliver konstant gennem tiden under
monteringsforhold af standardniveau.
Hôtel du Louvre (Paris)
tagdækning under zinktag
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Individuelt hjem (Frankrig)
tag-, gulv- og vægdækning

Champrepus Zoo (Frankring) montage
på udvendig beklædning

INTERNATIONALT:
KdB Isolation eksporterer deres produkter til England,
Irland, Spanien, Portugal, Holland og Danmark, såvel
som til skandinaviske og østeuropæiske lande. Selv
nu fortsætter KdB Isolation med at udvikle sig på et
internationalt niveau.

“INVEST” GRUPPEN
Eftersom vores løbende mål er at tilbyde nye løsninger til fagfolk i byggebranchen, får KdB Isolation
gavn af synergien fra "Invest" gruppemedlemmernes potentiale inden for ekspertise, viden og
innovation (7 fabrikker og over 400 ansatte), som KdB Isolation er medlem
af.
Disse efterbehandlingsvirksomheder, som alle er ledere inden for
deres fagområde, designer, fremstiller og markedsfører produkter
til forskellige aspekter af byggeindustrien. "Invest" gruppen er til
stede i hele Europa og har også et datterselskab i Hviderusland
og i USA.

