
Eficiència energètica i 
confort tèrmic i acústic

Especialistes en REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
i MATERIALS AÏLLANTS



Façana ventilada. Edifici d’habitatges amb aïllament de placa EPS-Neopor amb revestiment ceràmic exterior —

Especialistes en rehabilitació 
energètica i materials aïllants



Instal·lació d’aïllament tipus manta  —

La solució energètica més eficient

COOL HAUS HABITAT es presenta com la marca referent 
en solucions per a la millora de l’hàbitat i el confort de llars,
edificis i tot tipus d’equipaments.

Els temps actuals marquen una clara tendència cap a 
l’estalvi energètic, no només des del punt de vista medi-
ambiental, sinó també quant a la butxaca de famílies i 
empreses, que donen prioritat a inversions que els permetin 
rendibilitzar al màxim el seu consum habitual.

Cool Haus Habitat ofereix els coneixements, 
l’experiència, l’equip humà i tots els materials 
necessaris per dur a terme tot tipus de treballs 
relacionats amb la rehabilitació energèticament 
eficient.

Aquests treballs abasten tant construccions ja
existents, que necessitin perllongar la seva vida 
útil, com a projectes d’obra nova, sempre basats en  
programes sostenibles i orientats al baix consum
energètic.

La nostra empresa està qualificada per proposar
els materials més adequats a cada tipus d’inter- 
venció, sempre amb l’objectiu de presentar solu-
cions efectives i de llarga durada.

D’igual manera, Cool Haus Habitat abasta tot
tipus de projectes de millora i rehabilitació, sense 
importar la naturalesa del client. Sigui aquest 
privat o públic, particular o institucional, existeix 
per a cada tipus de client un projecte a mesura,
ajustat a les seves necessitats.

Perles de neopor  —Cel·lulosa  —

Façana ventilada en habitatge amb alta eficiència energètica —



Sistema SATE. Aïllament per l’exterior amb panells de fibra de fusta, amb acabat de morter  —



COOL HAUS HABITAT basa la seva activitat en el desenvo- 
lupament tècnic especialitzat i la posada en obra experta
de projectes de rehabilitació, restauració, ampliació o nova 
construcció.

Els nostres projectes persegueixen la millora del sistema  
d’aïllament general, sigui per l’interior o per l’exterior.  
Aquestes són algunes de les tasques que realitzem:

Assessorament tècnic a arquitectes i constructors en projectes 
orientats a l’eficiència energètica.

Instal·lació d’aïllament insuflat amb cel·lulosa, llana de roca 
i perles de neopor en cambres d’aire, golfes, sota cobertes i 
altres espais aptes.

Instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior 
(sistema SATE)

Panells aïllants amb fibra de fusta (SATE, interiors, sota 
cobertes, etc.)

Façanes ventilades de tot tipus. 

Millora de tancaments d’obertures cap a l’exterior, per a una 
adequada transmitància tèrmica.

Extradossats  amb sistemes de cartró + aïllament interior.

Instal·lació de materials aïllants

Acabat final amb el sistema sate —

Aplicació per l’exterior de panells aïllants de fibra de fusta —

Panells aïllants de fibra de fusta — SATE —Instal·lació d’aïllament insuflat  —



Façana ventilada. Edifici d’habitatges amb aïllament de placa EPS-Neopor amb revestiment ceràmic exterior —



CASES         EFICIENTSD

CONTACTE PRINCIPAL

Tel. contacte 629 392 484
info@coolhaus.es 

 

DELEGACIÓ TARRAGONA

Av. de Tarragona 11 D – 1r 1a
43760 EL MORELL

Tel. contacte 877 664 326
info@coolhaus.es

DELEGACIÓ TORTOSA

c/ Berenguer IV, 57 – 1A
43500 TORTOSA

Tel. contacte 977 500 281
info@coolhaus.es


