
LA GARANTIA de L’EXPERT

 
• ThermaBead és un sistema 

 reconegut i certifica
t. 

• L'empresa matriu DGI Ltd té més 

 de 25 anys d'experiència a 

 Anglaterra i Irlanda en 

 aïllament, amb més 100.000 

 instal·lacions des de 2010.

Una gran part de la calor d’una casa es perd a través de les 
parets. Per aïllar-les, ThermaBead us ofereix un sistema 
molt econòmic d’injecció d’aïllament tèrmic que us 
permet gaudir de grans avantatges, tant si es tracta 
d’una casa, com d’un pis:

Estalvi inmediat: Només instal·lar, ja comenceu a 
estalviar en la factura d’electricitat, gas i gasoil.

Confort: Gaudiu d’una llar més càlida a l’hivern i més 
fresca a l’estiu. 

Sostenibilitat: Un sistema que ajuda a conservar 
l’energia i a protegir el medi ambient. 

Estalvieu fins a un 30% en la
vostra despesa energètica

L’ESTALVI I EL CONFORT 
QUE LA VOSTRA LLAR NECESSITA
SÓN AQUÍ DINS.

GAUDIU-NE

EN NOMÉS

I SENSE OBRES

Sistema d’aïllament en cambra d’aire

C/ Indústria, 10, Polígon Industrial
43762 LA RIERA DE GAIÀ (Tarragona)

info@thermabeadtarragona.com

www.thermabeadtarragona.com
Tel. 977 655 156 

Informeu-vos de com gaudir-ne: 



Estudi gratuït a domicili.

Pressupost sense compromís, per part d’un tècnic 
certificat.

Instal·lació en 24 hores: Un tècnic certificat procedeix 
a la instal·lació, amb la mínima intervenció a l’interior de 
la llar i tot l’equipament necessari a la furgoneta 
ThermaBead. 

Temps aproximat per aïllar una casa unifamiliar amb 
ThermaBead, 8 hores. Un pis pot ser aïllat en 4 hores.

Un cop instal·lat ThermaBead ja esteu gaudint d’una llar més 
confortable... i de l’estalvi! 

Demaneu-nos pressupost i estudi a domicili sense 
compromís:
info@thermabeadtarragona.com
www.thermabeadtarragona.com

Tel. 977 655 156 

35%
A través de

les parets

25%
A través de la teulada

25%
A través de
finestres i portes 

15%
A través del terra

Sabeu que...?
Un 35% de les pèrdues 
energètiques de la vostra llar 
es produeixen a través de les 
parets de tancament? 

2 cm d’aïllament tèrmic aïllen 
més que 30 cm de formigó?

Aïllar la vostra llar us permet 
conservar una bona temperatura d’ambient i preservar el 
benestar de la vostra família, reduint el consum de calefacció 
i refrigeració.

Un habitatge ben aïllat us proporciona habitacions més 
confortables, acollidores i protegeix la vostra família, tant del 
fred com de la calor.

Amb ThermaBead tot són 
avantatges: 

Comoditat: Instal·lació ràpida i neta, sense obres, ni 
manteniment.

Qualitat i durabilitat: Materials d’última generació.

Rendible: Recupereu la inversió en un curt termini de 
temps.

Què és ThermaBead?
És un sistema d’aïllament tèrmic i fiable, que manté les 
seves propietats amb el pas del temps. A més, està 
homologat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya.

Qui instal·la ThermaBead?
L’equip d’instal·ladors homologat per ThermaBead, format 
per l’empresa i acreditat per la central DGI Ltd Anglaterra 
(Domestic General Insulation Ltd) i la nostra sucursal DGI 
Ibérica. 

Com s’instal·la?  
Sense obres, ni molèsties pels ocupants de l’habitatge. 
Mitjançant una mànega d’aire s’injecta el material aïllant 
d´última generació (Neopor® de BASF) amb l’adhesiu 
ThermaBead. A través d’una lleugera pressió de l’aire, les 
perles omplen l’espai buit de la cambra d’aire, garantint així 
un aïllament tèrmic continu i durador. 

Cambra d’aire sense 
aïllament

Cambra d’aire aïllada amb 
el sistema ThermaBead

Gaudiu ara del confort i l’estalvi per sempre. 
És molt senzill, ràpid i net.

Només calen 3 passos:


