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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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Loftsisolering med granulat

Udblæsning af loftsgranulat er en nem, hurtig og effektiv måde at isolere loftet på.
Isoleringen vil typisk være tjent hjem på 2 - 3 år.
Derefter fortsætter besparelsen fremover, uden at værdien forringes, som ved andre boligforbedringer.
Alligevel er der mange ældre huse, der ikke har nok isolering på loftet.
Som autoriseret Rockwoolindblæsningsfirma har vores specialuddannede håndværkere gennem mere end 40
år udført talrige isoleringsopgaver, hvor der udblæses granulat på loftet.
Udover varmebesparelsen giver isoleringen større komfort og bedre indeklima.
At CO2 udslippet samtidigt mindskes og dermed er med til at skåne miljøer, er kun et ekstra plus. Læs mere »

Udblæsningen udføres på såvel helt nye huse og som efterisolering på eksisterende ejendomme.
Udblæsning af loftsgranulat udføres uden nævneværdige gener for husets beboere.
Det er derved en nem, hurtig og effektiv måde at isolere loftet på.

Loftsgranulaten udblæses mellem og over spærfødder og danner et stort sammenhængende isoleringslag,
herved undgås kuldebroer.
Vi bruger udelukkende mineraluldsgranulat fra Rockwool til loftsisolering, idet det er det mest
veldokumenterede og gennemprøvede produkt på markedet.
Vi tilbyder gerne et uforpligtende tilbud på loftsisolering baseret på opmåling.

Se film om isolering af loft og tagrum med Rockwool granulat ved atklikke her »

Se film om isolering af etageadskillelse med Rockwool granulat ved at klikke her »
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Dine fordele ved at efterisolere:

Din investering af hurtigt tjent ind
Du sparer penge år efter år
Du får et markant bedre indeklima
Du bruger miljøvenlig isolering, der kan indgå i svanemærket byggeri
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