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Efterisoler og spar tusindvis af kroner
Samtidigt med at du får langt bedre komfort og indeklima. Desuden hjælper du miljøet ved at reducere CO2
udslippet.
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Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering og -renovering med Rockwool Facadesystem er på alle områder en god
investering.
Konkret vil man som beboer hurtigt mærke en varmebesparelse og faldende omkostninger til såvel
indvendig som udvendig vedligeholdelse.
Dette vil sikre bygningen en længere levetid og øger bygningens værdi. Derudover kommer et forbedret
indeklima og et nyt forbedret boligmiljø. Værdier som ligeledes vil øge bygningens værdi, og i dagligdagen
skabe en større trivsel for beboerne.
At CO2 udslippet samtidigt reduceres væsentligt og derved er med til at skåne miljøet, er kun et ekstra plus.
Læs mere »

Max Mathiesen & Søn a/s er autoriseret Rockwool Facadeentreprenør og medlem af Facadeentreprenørernes
Garantifond.
Rockwool FacadeSystem er en komplet løsning, der kombinerer isolering med en smuk pudset overflade.
Dermed opnås et klassisk og elegant udtryk i tråd med dansk byggetradition.

Rockwool FacadeSystem er gennemtestet, og vi har udført talrige opgaver gennem mere end 20 år.

Som autoriseret facadeentreprenør er vi specialister i at udføre løsninger med Rockwool Facadesystem. Vi
har gennemgået en uddannelse i bygningsfysiske forhold samt udførelse af netop Rockwool FacadeSystemStandard.
Vi har derudover naturligvis en mangeårig erfaring i pudsarbejde.
Du har dermed sikkerhed for, at der udføres et optimalt stykke håndværksmæssigt arbejde efter de rigtige
principper.
Facadearbejdet styres og afvikles i henhold til en særlig kvalitetsikringshåndbog udviklet i samarbejde med
Facadeentreprenørernes Garantifond.

Tidligere projekter
Sokkel isolering
Rockwool bats monteret på sokkel giver et mindre varmetab til netop dit hus.

Sokkel isoleret med Rockwool bats.
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