
Ook verkrijgbaar:Door de TÜV geteste meetnauwkeurigheid:

De ThermoCard®

Zo eenvoudig zien bewoners de noodzaak tot isoleren1-
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Energy Saving Card

Thermocard

Advies waarmee 
je verder komt en zelfverzekerd 

keuzes maakt.

Rabobank Hypotheekadvies
Je hypotheek is net zo persoonlijk als je huis. De hypotheekadviseur van de Rabobank zet 

daarom graag samen met jou de mogelijkheden op een rij, ook op het gebied van duurzaam 

bouwen en verbouwen. Zodat je je straks zeker voelt over de keuzes die je maakt.

Maak een afspraak met een van de adviseurs van 

Rabobank Rijk van Nijmegen  via (024) 381 85 00

Voor de betekenis van de temperatuur, kijk op de achterzijde.
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Energy Saving 
Card
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We moeten de komende jaren onze woningvoorraad verduurzamen. De eerste stap in dit traject is het goed isoleren 
van gevels en ramen. Om bewoners te overtuigen, zult u hen eerst bewust moeten maken van de noodzaak tot isolatie.
De Thermocard® is hiervoor het ideale instrument. Het enige wat de bewoner hoeft te doen is de TUV-goedgekeurde 
Thermocard® een paar seconden van binnenuit tegen een binnenmuur of raam drukken, terwijl buiten winterse tem-
peraturen heersen. Omdat het vloeibaar kristal van de thermometer zich direct op de achterzijde van de kaart bevindt, 
wordt er direct contact gemaakt met het te meten oppervlak. Daardoor meet de Thermocard® snel en zeer nauwkeurig 
de isolatiekwaliteit van de woning. In meer dan 80% van de gevallen staat hen een ijskoude verrassing te wachten.

De ThermoCard® laat uw klanten binnen een paar seconden zien 
of isolatie nodig is. Nauwkeurig en voordelig.

Gemeente Leuven (België) is winnaar van de Green Leaf Award 
voor meest duurzame gemeente van de EU.

De ThermoCard® in uw campagne?

Thermocard® was te zien bij het BNN-Vara programma 
Groen Licht.

Gebruik de ThermoCard® als een groot en intelligent 
visitekaartje 
Dit medium overtuigt professionals en niet-professionals 
door het slimme en functionele idee. De kaarten bieden 
u veel ruimte om te bedrukken en geven het imago van uw 
bedrijf een blijvende boost. U kunt de ThermoCard® inzet-
ten in postcard formaat maar ook in visitekaartformaat.

De ThermoCard® kan worden ingezet tijdens:
- beurzen en evenementen
- post-mailings
- Door 2 Door adviesgesprekken
- winkelverkoop

De ThermoCard® is vooral geschikt om tijdens de winter-
periode in te zetten.

De eerste stap in de Trias Energetica is het beperken 
van de energievraag door verspilling tegen te gaan.
Dit kan alleen als een woning goed geïsoleerd is. Vooral 
gebouwde woningen voor 1990 zijn veelal ondermaats 
geïsoleerd. De ThermoCard® biedt de mogelijkheid uw 
klanten te sensibiliseren om de isolatiekwaliteit van de 
woning te verbeteren. Door de ThermoCard® in uw eigen 
huisstijl op te maken, brengt u uw organisatie laagdrem-
pelig en functioneel onder de aandacht. 

Gebruik de psychologisch motiverende kracht van de 
ThermoCard®

Er bestaat geen ander, door TÜV goedgekeurd meetins-
trument dat zo voordelig en intuïtief te gebruiken is. De 
ThermoCard® kunt u ideaal per post versturen, aanbie-
den bij beurzen en evenementen of vanuit een display in 
een winkel aanbieden.

Zij gingen u voor
De ThermoCard® is inmiddels succesvol ingezet bij 
diverse organisaties zoals de Rabobank, Sparkasse 
Duitsland en de gemeente Leuven in België. De gemeen-
te Leuven is inmiddels winnaar van de Green Leaf Award. 



LIMITED EDITION
Zolang de voorraad strekt!

ThermoCard® Business I
(met 1-regelige thermometer)
op DIN A6-formaat: 148 x 105 mm

Aantal

ThermoCard® Business I 
(met 1-regelige thermometer)
op DIN A6-formaat:
148 x 105 mm*

500 1,99 €
1.000 1,69 €
2.500 1,29 €
5.000 1,19 €
7.500 1,09 €
10.000 0,99 €
25.000 0,89 €
50.000 0,79 €
100.000 0,74 €
vanaf
100.000 prijs op aanvraag

Onze prijzen:

ONZE PRODUCTEN

Ecoron relatiegeschenken voor Benelux
www.ecoron.nl · info@ecoron.nl 
thermocard.nl · Tel: Ronald Boer M. +31 (0)6-45 31 41 63 · Marc Heddes M. +31 (0)6-51 90 49 40

ThermoCard® by Corporate Values
Idee, monster en industrieel model:  
Dr. Jens Watenphul

Het enige wat uw klanten hoeven te doen, is de ThermoCard® vijf seconden lang van 
binnenuit op de muur of het raam drukken wanneer het buiten rond het vriespunt 
is. Meer dan acht van de tien huiseigenaren staat dan een koude verrassing te 
wachten... Als de muur 14 graden of kouder is, wordt dit door de ThermoCard® 
duidelijk aangegeven. Daar wordt elke dag tegenop verwarmd, dus een renovatie 
zal zich zeker lonen!

Druk de kaart gewoon eens op een product uit uw koelkast en laat u overtuigen 
door de snelheid en nauwkeurigheid van de meting. De ThermoCard® “Business” 
die hier voor u ligt, is met zijn stappen van één graad zeer makkelijk af te lezen. 
Afhankelijk van de oplage en de uitvoering leveren wij deze kaart vanaf 99 cent. 
Natuurlijk passen wij de kaart graag aan uw huisstijl aan. Neem gewoon contact 
met ons op voor een vrijblijvende offerte!

En visitekaartje formaat vanaf 59 Cent.
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TÜV geteste 
meetnauwkeurigheid

ThermoCard® Business II
(met 2-regelige thermometer)
op DIN A6-formaat: 148 x 105 mm

Voorbeeld voorkant

Voorbeeld 
achterkant

Het enige wat uw klanten hoeven te doen, is de ThermoCard® vijf seconden lang van 
binnenuit op de muur of het raam drukken wanneer het buiten rond het vriespunt 

ZO EENVOUDIG METEN UW KLANTEN ZELF HOE
DRINGEND ZE EEN RENOVATIE NODIG HEBBEN...

Of u nu in de bouw of bij een bank werkt, of u nu ramen of isolatiemateriaal 
maakt: stuur deze kaart vóór het begin van de winter aan al uw klanten, 
bijvoorbeeld in een standaard 20-grams-mailing...

U heeft een nieuw multifunctioneel product in handen: de ThermoCard®. 
Voor uw klanten is dit verreweg het meest voordelige en eenvoudig te gebrui-
ken testmiddel om de noodzaak van een renovatie van muren en ramen in 
huis zelf te meten.

NIEUW 2013
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Dit doet iedereen meteen!

Dit doet één op de duizend mensen... 
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Onze prijzen:

Aantal

ThermoCard® Business II
(met 2-regelige thermometer)
op DIN A6-formaat:
148 x 105 mm*

500 1,99 €
1.000 1,69 €
2.500 1,29 €
5.000 1,19 €
7.500 1,09 €
10.000 0,99 €
25.000 0,89 €
50.000 0,79 €
100.000 0,74 €
vanaf 
100.000 prijs op aanvraag

12 – 26 °C

9 – 28 °C



ThermoCard® Compact 
(met 1-regelige thermometer)
op visitekaartformaat: 85 x 55 mm

Aantal

ThermoCard® Compact
(met kleine staafthermometer) 
op visitekaartformaat: 
85 x 55 mm*

500 1,49 €
1.000 1,19 €
2.500 1,09 €
5.000 0,99 €
7.500 0,94 €
10.000 0,89 €
25.000 0,79 €
50.000 0,69 €
100.000 0,59 €
vanaf 
100.000 prijs op aanvraag

Onze prijzen:

ThermoCard® Light
(met 1-regelige thermometer)
op DIN A6-formaat: 148 x 105 mm

Kundenbeispiele

In Ihren Händen halten Sie ein multifunktionales Akquisetool: die ThermoCard®. 
Für Ihre Kunden ist sie das mit Abstand günstigste und am einfachsten zu bedie-
nende Prüfgerät, um Investitionsbedarf in eigene Hauswände oder Fenster selbst 
zu ermessen.

SO EINFACH MESSEN
IHRE KUNDEN DRINGENDEN
SANIERUNGSBEDARF SELBST ...

intuitiv bedienbar 
+ messgenau

deutlich 
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in Ihrem Design1

In Ihren Händen halten Sie ein multifunktionales Akquisetool: die ThermoCard®
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Bij een bestelling tot 5000 Thermocards vragen wij u rekening te houden met een  levertijd van ongeveer 4 weken.
Bij grotere bestellingen gaan wij graag eerst met u in overleg.

Bij producties van meer dan 10.000 stuks kunnen wij u vragen om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling.

Tegen meerprijs nemen we ook de vormgeving van uw huisstijl op ons met inachtneming van het gestanste gebied. 
Onze ontwerpsjablonen staan tot uw beschikking. 

Onze prijzen:

ONZE PRODUCTEN

Aantal

ThermoCard® Light
(met kleine staafthermometer) 
op DIN A6-formaat: 
148 x 105 mm*

500 1,79 €
1.000 1,49 €
2.500 1,29 €
5.000 1,09 €
7.500 0,99 €
10.000 0,89 €
25.000 0,79 €
50.000 0,69 €
100.000 0,59 €
vanaf 
100.000 prijs op aanvraag



OOK VERKRIJGBAAR

Energy Saving Card
De temperatuur in uw huis wordt altijd gemeten in uw woonka-
mer. Maar heeft u enig idee hoeveel energie u verstookt in ruim-
tes waar de hele dag niemand is?

Zo bespaart u al snel 10% op uw energieverbruik door de tempe-
ratuur in verlaten (slaap)kamers met 2 graden te verlagen.

Hoe werkt de Energy Saving Card 
De Energy Saving Card is met de temperatuuraanduidingen van 
14° C tot 36° C speciaal bedoeld voor het meten van de tempe-
ratuur in (slaap)-kamers, keukens en zolders. De Energy Saving 
Card is ook te gebruiken voor kantoorruimtes zonder thermo-
staat.

Het vloeibaar kristal in de TUV-goedgekeurde foliethermometer 
meet binnen enkele seconden de exacte temperatuur van de om-
geving. Vervolgens blijft de thermometer de juiste temperatuur 
aangeven.

Doordat op de kaart wordt aangegeven hoeveel men bespaart op 
de stookkosten, worden bewoners heel bewust gemaakt van het 
energieverbruik.

Uw communicatie 
De Energy Saving Card is ideaal geschikt als communicatie-
middel naar uw klanten. Zij kunnen de de kaart bijvoorbeeld als 
bureaukalender neerzetten waardoor men altijd up-to-date ziet 
wat de huidige temperatuur in deze ruimte is. Omdat de Energy 
Saving Card een customized product is, wordt de kaart geheel in 
uw eigen huisstijl opgemaakt. Hierdoor brengt u uw organisatie 
iedere dag weer in beeld.

De Energy Saving Card is ideaal geschikt voor: 
•  energiebedrijven
•  isolatiebedrijven
•  gemeenten
•  energieloketten
•  WK-installatiebedrijven

De Energy Saving Card kan worden 
geproduceerd als:
•  Postcard
•  Weerkaart
•  Bureau-kalender

Ook speciale producties mogelijk:
•  Koelkastthermometer
•  Geplastificeerde badthermometer
•  Weerthermometer
•  Koortsthermometer



OOK VERKRIJGBAAR

Legionella Card
Voorkom bacteriën in drinkwater
Legionella is een geslacht van staafvormige 
bacteriën en kan de veteranenziekte (ernstige 
longontsteking) veroorzaken.

Ze komen graag voor in water van temperaturen 
tussen 20° C en 50° C. Om zich te vermenigvuldigen 
gebruiken ze de slijmlaag in waterleidingen. Deze 
slijmlaag ontstaat bij langdurig stilstaand water in 
leidingen en kranen. Boven de 60° C wordt de le-
gionellabacterie binnen een paar minuten inactief.

Gemiddeld raken ieder jaar tussen de 300 en 400 
mensen in Nederland besmet met de legionella 
bacterie. Uit onderzoek blijkt dat dit steeds meer 
mensen overkomt. In 10 jaar tijd is het aantal legio-
nella patiënten verdubbeld (Bron: RIVM).

Dit wordt veelal veroorzaakt doordat mensen wa-
ter drinken of douchen uit niet goed doorgespoel-
de waterleidingen, douches en kranen. Dit gebeurt 
vooral op campings, bungalowparken of na terug-
komst van vakantie.

Uw drinkwater veilig 
Met de ph-waardetester én temperatuurtester voor 
drinkwater kun je besmettingen detecteren of juist 
uitsluiten. Dat geeft wel zo‘n veilig gevoel!

Legionella Card inzetten 
Wilt u de Legionella Card inzetten voor uw 
(zakelijke) doeleinden of wilt u een offerte?

Neem dan contact met ons op voor een maatwerk-
advies en voorstel voor uw organisatie.



OOK VERKRIJGBAAR

Car Safety Card
De CarSafety Card is een handige kaart met een 
hoge kwaliteit steenslagpleister.

De steenslagpleister voorkomt verdere schade aan 
de autoruit omdat de pleister zowel vuil als vocht 
op de ruit tegenhoudt.

De steenslagpleister is eenvoudig te verwijderen 
van de kaart en is vervolgens door uw klant pro-
fessioneel, makkelijk en snel op de steenslagplek 
te plakken. Vervolgens kan de bestuurder veilig de 
rit vervolgen en heeft hij de tijd om de autoruit bij 
de garage te laten maken. 

Portfolio
Wij zijn onder andere leverancier van de Car Safety 
Card voor BMW Duitsland.

Verder leveren wij in Duitsland aan de merken Mini, Suzuki, Opel en Mercedes-Benz. Voor meer informatie 
over de prijzen en custom made mogelijkheden, neem contact met ons op.

Dog Heat Card
Iedere zomer worden automobilisten gewaarschuwd om 
honden niet in geparkeerde auto‘s te laten bij hogere 
temperaturen of brandende zon. Gemiddeld sterven er 
ieder jaar tientallen honden per jaar in Europa.

Zo stijgt de temperatuur in de auto de eerste 5 minuten 
al met 4° C. Na een half uur is dat liefst 20° C.

Doe de 5 minuten test
De Dog Heat Card maakt mensen op een snelle en 
duidelijke manier bewust en inzichtelijk hoe gevaarlijk 
het is om honden in een geparkeerde auto te laten bij 
hogere temperaturen en brandende zon.

Test het resultaat door zelf 5 minuten in de auto te 
blijven zitten en de Dog Heat Card te gebruiken. De TUV 
goedgekeurde thermometer meet de exacte temperatu-
ur in de auto en op de kaart staat weergegeven wat die 
temperatuur voor gevolgen kan hebben.

Voor vragen of wenst u een offerte. 
Neem contact met ons op.

NIEUW



Wij adviseren u graag over de keuze van media, kosten en campagnestrategieën. 
Thermocard Benelux. Tel: Ronald Boer M. +31 (0)6-45 31 41 63 · Marc Heddes M. +31 (0)6-51 90 49 40

Zo eenvoudig zien bewoners de noodzaak tot isoleren.


