
Lösull i väggar

Rationell isolering - lösull i ytterväggar
Du slipper isolera för hand

Du betalar inte för något spill 

Du får en skarvlös isolering

Fuktsäker installation

Ingen sättning av materialet

Effektiv, maskinell installation

Alltid fasta priser

Paul Björk,
VD på Gullvinger Bygg AB

Ni brukar isolera även väggar med lösull, 
hur kommer det sig att ni har börjat med 
det?

- Det är inte det roligaste jobbet man gör på 
ett bygge och stå och isolera för hand, och 
när det finns ett alternativ som faktiskt blir 
bättre så kan vi lägga den tiden på andra saker 
istället.

Finns det några andra fördelar
med att ni slipper göra det själva?

- Det blir ju inget spill, vi betalar bara för exakt 
det materialet som går åt. 

Skulle man kunna säga att det är ett ratio-
nellt beslut för er?

- Ja, absolut. Man kan ju jämföra det lite med 
att vi idag har bra verktyg för att skruva gips-
skivor, det skulle ju ingen göra med skruvmej-
sel nu för tiden.

Kan du rekommendera andra kollegor i 
branschen att göra samma sak? 

- Absolut, eftersom vi inte behöver förbereda 
på något annorlunda sätt ser jag bara fördelar 
med att isolera med lösull. 

Allt fler väljer lösull även i väggar

PERSONLIG KONTAKTPERSON LEVERANSER I RÄTT TIDKOSTNADSFRI ISOLERINGSBESIKTNING

”Scanna QR-koden och se våra 
skakrover på vägg som visar att 
ingen sättning av materialet sker”
(Testet utfärdat av SP, Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut)



I husen som byggs idag så är energikraven höga - vilket vi ska se som 
positivt. Vi bygger hus där tanken är att människor ska bo med en låg 
energiförbrukning och kostnad, och att vi alla är med och bidrar till 
en bättre miljö.

För att uppnå dessa krav så ökar tjockleken på isolering, inte bara i 
taken utan även i väggarna. Och med tanken på den väggtjocklek vi 
idag tvingas bygga med så blir det en allt mer självklarhet att vi väljer lösull även i väggarna. 

Man isolerar väggen EN gång, oavsett väggtjocklek eller regelavstånd - det är en fördel.
En annan stor fördel är att man slipper all hantering av isolering på byggarbetsplatsen, 
den hanteringen tar vi hand om.

Installationen sker av certifierade och utbildade medarbetare - det ansvaret står vi för!

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

Färg: Pantone 2945 C Förstahandsval för logotyp är blå vertikal logotyp. Säkerställ att markerat område är fritt.

Horisontell logotyp

Vertikal logotyp

Certifierade av: Scanna QR-koden eller kontakta oss för en kostnadsfri besiktning och offert!

Besök oss på: www.sjomarkens.se

Lösull i väggar

75% av materialvolymen 
i ett hus består av isolering

Ring oss, så kommer vi ut till byggarbetsplatsen för en kostnadsfri 
genomgång. Vi tar fram den bästa lösningen tillsammans med dig 
som kund, och ger dig exakta instruktioner på hur du ska förbereda 
för lösullen i väggar - och vi lämnar alltid fasta priser.

Tack vare att vi ser till att isoleringen förbereds på rätt sätt och att 
vi utför installationen med certifierade installatörer, så säkerställer 
vi kvaliteten i vårt utförande. Lösullens egenskaper ger alltid bästa 
anslutning till stödben, takstolar, elrör mm. 
Och oavsett konstruktion så får du en skarvlös isolering utan glipor.

Kontakta oss redan idag!

Enkelt, effektivt och med kvalitet

Borås             033-29 00 80 Halmstad       035-10 85 60 Uddevalla       0522-167 50
Båstad            0431-755 80 Jönköping     036-13 80 90 Varberg       0340-62 70 80
Göteborg      031-25 10 05 Skara              0511-155 45 Växjö     0470-57 57 99  


