Lösull i snedtak

Lösull i snedtak - det självklara valet
Lösull i snedtak är idag det självklara valet.
Vid nyproduktion, tillbyggnad eller vid
renovering så finns det inga bättre alternativ.
Anledningarna är många, och framförallt så
väljer du ett bättre ekonomiskt alternativ.
Fyra bra skäl för att välja lösull i snedtak:
Snabb installation
Oberoende av regelavstånd
Slipper ett arbetssamt moment
Utförs av en certifierad entreprenör

För oss finns det inget bättre alternativ
”Vi väljer Sjömarkens Isolering
för det är ett företag som
genomsyras av kunskap i alla led.
Från rådgivning till utförande.
Vi kan ringa och diskutera det
mesta med vår personliga kontakt, och det märks tydligt att
deras isolerare är noga med sitt
arbete.

Per-Anders Bengtsson,
ägare Vintervägens Bygg AB

För oss är det svårt att se en
anledning till att inte använda
lösull”

PERSONLIG KONTAKTPERSON

KOSTNADSFRI ISOLERINGSBESIKTNING

Trygghet för dig
”Vi har funnits på marknaden i över 30 år, och varje
år utför vi tusentals
lösullsentreprenader.
Alla vi som arbetar på
Sjömarkens Isolering
är certifierade av Behörig
Lösull och det innebär
trygghet för dig!”
Henrik Tagesson
1 av 29 medarbetare
på Sjömarkens Isolering
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Lösull i snedtak

Lösullen tar allt större marknadsandelar
Lösullen har under de senaste decennierna tagit allt
större marknadsandelar från isoleringsskivor.
Lösullen introducerades på vindsbjälklag, men är sedan
lång tid tillbaka det självklara valet även i snedtak.
Och oavsett om det gäller nyproduktion eller inredning
av en befintlig vind så är fördelarna så många att något
annat alternativ helt enkelt inte existerar idag.
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Lösullens egenskaper ger alltid bästa anslutning runt
stödben, takstolar, elrör och du får inga glipor.
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produktivt snickeriarbete. Dessutom erhålls god utfyllnad i alla
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Snedtak delas in i två olika principlösningar, slutna och öppna.
Slutna snedtak innebär att både innertak och yttertak lutar hela
vägen från takfot till nock samt att hela det slutna utrymmet fylls med
isolering.
Öppna snedtak innebär att snedtaksfacken nås från hanbjälklaget
(plana vinden). Ingen extra håltagning krävs då för att utföra fyllning av
facken.
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Snedtak med glespanel är den vanligaste konstruktionstypen och den vi
också rekommenderar.
Fyllning av snedtak – fuktsäker installation från
förpackning, via tät slang direkt in i väggen!

Utnyttja våra platsbesök - det sparar dig tid
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dels möjligheten att både känna och se utfyllnadsgraden och dels
kommer in i konstruktionen lätt kan evakuera mellan glespanelen.

håltagning av tätskikt behöver ske.

h yttertak har samma lutning hela vägen.
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arbetet utförs underifrån, genom håltagning i plastfolien, som sen
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Ring oss, så kommer vi ut och platsbesöker dig för en kostnadsfri
genomgång. Vi går igenom den bästa lösningen tillsammans med dig
som kund, och ger dig exakta instruktioner på hur du ska förbereda för
bästa slutresultat.
logotyp
Du behöver inte tänka på att mäta Horisontell
upp den
ytan som ska isoleras - det
tar vi hand om åt dig, och vi lämnar alltid fasta priser.

Tack vare våra besök innan utförande och att installationen utförs utav
certifierade installatörer, så säkerställerFärg:
vi vår
höga kvalité.Förstahandsval för logotyp är blå
Pantone 2945 C
Kontakta oss redan idag för ett besök och vi garanterar dig
marknadens högsta kvalité!

Scanna QR-koden eller kontakta oss för en kostnadsfri besiktning och offert!
Borås
Båstad
Göteborg

033-29 00 80
0431-755 80
031-25 10 05

Halmstad
Jönköping
Skara

035-10 85 60
036-13 80 90
0511-155 45

Certifierade av:

Uddevalla
0522-167 50
Varberg
0340-62 70 80
Växjö
0470-57 57 99

Besök oss på: www.sjomarkens.se
Vertikal logotyp

Huvudkontor: Sjömarkens Isolering AB, Maskingatan 3, 504 62 Borås, Tel 033-29 00 80, info@sjomarkens.se

