
Ultriso is de best isolerende mortel op de markt voor vloeren en platte daken. 
En zo’n topproduct verdient een plaatser van hetzelfde niveau. Want onze mortel is niets 

zonder de ervaren handen van een goede chapper. Net daarom werken wij met een 
netwerk van vaste aannemers: onze Ultriso Premium Partners. Een overzicht van 

de voordelen van zo’n samenwerking voor jou en jouw klanten.

PREMIUM
PARTNER

Over Ultriso
Ultriso is ontwikkeld door Elastoflex Groep. Elastoflex ontstond in 1992 als specialist in elastische voegwerken. 

Zoveel jaar later is het uitgegroeid tot een groep van vier bedrijven. Tools & Fixings is de groot- en kleinhandel in 
gereedschappen, brandwerende producten en afdichtingsmaterialen, waaronder eigen merk Bull Tec. 

Elastoflex Projects is gespecialiseerd in brandwerende voeg- en dichtingswerken en brandcompartimentering. 
Isovera is actief in verandabouw, en Isolair in isolatietechnieken.

Jij zoekt een topproduct, wij zoeken toppers
Interesse om een Premium Partner te worden? Laat het ons weten via 

+32 (0) 11 350 780 of info@ultriso.com

Je bent klaar voor de toekomst
Kiezen voor Ultriso, is kiezen voor de toekomst. Want onze isolerende mortel biedt oneindig 
veel meer voordelen dan andere isolatieproducten en traditionele isolatiemortels.

Je krijgt meer werk binnen
Wij krijgen via ons uitgebreid netwerk veel aanvragen binnen. Bouwheren, architecten, 
projectontwikkelaars en aannemers kloppen rechtstreeks bij ons aan. En wij verwijzen die 
met een warme aanbeveling naar jou door. 

Je geniet van scherpe prijzen
Als Premium Partner mag je er zeker van zijn dat je de beste prijzen krijgt. Die prijzen leggen 
wij trouwens voor een duidelijk afgesproken periode vast. Zo weet je perfect waar je aan toe 
bent, wat er ook gebeurt met de grondstofprijzen.

Je krijgt maximale ondersteuning
Wij doen er alles aan om jou het maximale uit Ultriso te laten halen. Wij helpen je opstarten, 
geven je plaatsers een opleiding en ondersteunen je op de werf. Daarnaast helpen we je 
gedurende de hele samenwerking bij het analyseren en uittekenen van plannen én  
het berekenen van offertes.

Je profiteert mee van onze marketing
Wij zijn trots op ons product en onze Premium Partners. Je krijgt dan ook een vermelding 
op onze website en op al onze communicatiekanalen. We geven je ook een welkomstpakket 
met technische fiches, verkoopsmappen en werkkledij.

1

2

3

4

5

Isolair BVBA - Diestersteenweg 4, 3510 Hasselt (Kermt) - +32 (0)11 350 780 - info@ultriso.com - www.ultriso.com


