Xella Nederland BV maakt deel uit van Xella International en daarmee van
een concern dat u veel heeft te bieden. Xella International is eigendom van
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Onderscheidend bouwen en duurzaam isoleren

Nieuwe uitdagingen, één oplossing
Corporate/Procomm//0212/2.500

Xella: dé partner in elk project
De bouwwereld is een doorlopend veranderende wereld. Neem de steeds
strengere regels rond energiezuinig, duurzaam, veilig en arbeidsvriendelijk
bouwen. De groeiende aandacht voor renovatie van bestaande gebouwen ten
koste van nieuwbouw. De opgave u als bouwprofessional te onderscheiden van
‘de rest’. Xella gaat al die uitdagingen graag samen met u aan.

Kalkzandsteen, cellenbeton en minerale isolatieplaten

Onderscheidend bouwen en
duurzaam isoleren
Silka, Ytong, Hebel en Ytong Multipor

Vier A-merken, veel extra’s, groen bouwen
Xella Nederland neemt in de bouwwereld een bijzondere positie in. We zijn dé
specialist in het bouwen met kalkzandsteen en cellenbeton en het isoleren
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Internet www.xella.nl

Silka, Ytong, Hebel, Ytong Multipor en Xella zijn geregistreerde handelsmerken van de Xella Groep

met minerale isolatieplaten. In de woning- én de utiliteitsbouw. In nieuwbouw
én renovatie. Onze A-merken Silka kalkzandsteen, Ytong en Hebel cellenbeton
en Ytong Multipor minerale isolatieplaten bieden kwaliteit, gemak, kosten
voordelen en een duurzame aanpak. Afzonderlijk, maar zeker samen.
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