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Inloop: 18.45 uur

Aanvang: 19.00 uur

WIJKCENTRUM SIO

Samen Besparen!

Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle

HOE GOED IS UW HUIS GEÏSOLEERD?
OM DAT TE CHECKEN KOMEN WIJ OP DINSDAG 27 FEBRUARI LANGS BIJ U IN DE WIJK.

“Spouwmuurisolatie en
vloerisolatie hebben wij

✓

✓

toegepast. Totaal geen
spijt: beter wooncomfort en
“Dak- en bodemisolatie:

minder energieverbruik.

Het doet wat met ons huis

En dat terwijl we nog geen

en dat voel je!”

échte winter hebben gehad.”

FAM. PAULUS

PIET EN JANNIE VAN LOOY

✓

Dan kun e
n wij
GEGARANnD
samen besp EERD
aren!

Alles in één hand! Uitsluitend betrouwbare partners met jarenlange ervaring in hun specifieke vakgebied.
SCHUNSELAAR’S

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

een kleurrijk verhaal!
CV-ketels, thermostaten, zonnepanelen,
ventilatie, service & onderhoud, isolatie

Isolatieglas & schilderwerk

dcz-zwolle.nl

|

Isolaties & Duurzaamheid

Verbouwingen, renovaties & dakisolatie

Volg DCZ ook op social media:

Spouwmuur- & vloerisolatie

/DCZ2015

/DCZZwolle

Deskundig advies in bouw & duurzaamheid
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Onder het genot van
een kopje koffie of thee
vertellen wij u graag
vrijblijvend wat we voor
u kunnen betekenen.

ZWOLLE
Samen Besparen!

Maak kans op een
gratis energiemeter!
Onder iedere 10 aanmelders voor een
gratis energiescan verloten wij ook nog
eens een gratis energiemeter!

Zonnepanelen

gem. energiebesparing
van 2500 KwH

Dakisolatie

Isolatieglas

energiebesparing
tot 20%

energiebesparing
tot 14%

HR-ketel

energiebesparing
tot 15%

Vloerisolatie

energiebesparing
tot 15%

Spouwmuurisolatie

Kunt u niet aanwezig zijn op de bewonersavond?
Meld u voor een energiescan aan via www.dcz-zwolle.nl

Wij nemen contact met u op voor een afspraak op het tijdstip dat u het beste past!

dcz-zwolle.nl

|

Volg DCZ ook op social media:

/DCZ2015

/DCZZwolle

energiebesparing
tot 30%

