Lösull på vindar

Sluta elda för kråkorna - tilläggsisolera vinden
Att tilläggsisolera vinden är den absolut
lönsammaste åtgärden man kan göra för
att spara pengar och energi i sitt hus.
Den billigaste energin är den som inte går åt,
så därför bör man se om sitt hus och åtgärda
värmeläckagen - det finns pengar att spara!
Fem bra skäl för att tilläggsisolera vinden:
Sparar pengar
Låg investeringskostnad
Kort återbetalninstid
Bättre boendekomfort
Obegränsad livlängd

Det enklaste sättet att isolera - ring oss!

”Scanna QR-koden och
se hur det går till när vi
tilläggsisolerar en vind”

Behagligare inomhusklimat blir en bonus
Energiförbrukningen sjönk rejält och
inomhusklimatet har blivit mycket behagligare
”Efter att vi tilläggsisolerade vinden så
har vi sänkt våran energiförbrukning
med ca 4 000 kwh/år, vilket innebär
att den investeringskostnaden är betald
på bara några år.

Martin Jönsson
Rågvägen i Floda

Dessutom har vi fått ett mycket
behagligare inomhusklimat även
på sommaren, vilket vi ser som
en rejäl bonus!”

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

LEVERANSER I RÄTT TID

Lösull på vindar

Varm luft stiger uppåt - vad bromsar
värmen på din vind?
Varm luft stiger uppåt, vilket innebär att en tilläggsisolering av
vindsbjälklaget är den första energisparande åtgärden man ska
göra i ett äldre hus, och ofta är investeringen återbetald inom
bara några få år.
Bor du i ett äldre hus och inte isolerat mer på vinden sedan huset
byggdes, kan du vara ganska säker på att du har för lite isolering
som behåller värmen i ditt hus.
Att isolera vinden med lösull är enkelt, tidseffektivt och ger bästa
slutresultat. Du får en helt skarvlös isolering som ger bästa anslutning runt stödben, elrör, ventilationstrummor m.m.
Lösullen sprutas upp på vinden från en lastbil, via en tät slang vilket
garanterar en helt fuktsäker installation utav isoleringen.
Idag är energifrågan så viktig att vi alla är medvetna om den, så en
tilläggsisolering av din vind sparar inte bara pengar, energi och miljö utan är en långsiktig
investering i ditt hus. En tilläggsisolering har obegränsad livslängd!

Kostnadsfri energibesiktning för bästa resultat
Innan en tilläggsisolering kommer vi alltid ut och gör en kostnadsfri
besiktning av din vind. Vid en sådan besiktning går vi bland annat
igenom vilket material vi ska isolera med, vilken tjocklek och eventuella
förberedelser som behöver göras.
Vi är en totalleverantör utav lösull och kan därför erbjuda alla de olika
förekommande materialen av isolering
pålogotyp
marknaden - glasull, stenull
Horisontell
och cellulosa. Det innebär att vi alltid kan välja det material som passar
bäst för just din vind, och oavsett vilket vi väljer så har alla produkttyper
bra isoleringsvärde.

Förstahandsval
Villaägare i Västsverige är bäst i landet Färg:
på Pantone
att se2945
omC sina hus
när detför logotyp är blå
handlar om energiåtgärder* Kontakta oss och bli en av dem du också!
* Undersökning gjord av tidningen Vi i Villa

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

