
Certificeret af Breinholm Gruppen 

Autoriseret Isolatør

A/S

ISOLERING
MIDTJYLLAND

FÅ FORETAGET ET GRATIS ENERGITJEK AF DIN EJENDOM  
 
Vi finder de skjulte energisyndere, så du nemt kan skyde 
genvej til et langt bedre indeklima og en lavere varme-
regning.

Vi udfører alle former for efterisolering med markedets 
bedste garanti.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG 
EFTERISOLERING AF BOLIGER
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Isolering Midtjylland er en ung 
dynamisk og ikke mindst certificeret 
virksomhed, der er specialister i isolering 
af hele klimaskærmen. Vort koncept er 
landsdækkende. Vi yder den samme høje 
kvalitet i både rådgivning og udførelse 
samt kvalitetsgaranti uanset, hvor du har 
din ejendom.  
 
Vores rådgivning er professionel, men 
vi holder hele tiden jordforbindelsen, 
så vore kunder altid er med i dialogen. 
Vi har stor erfaring med at rådgive 
private boligejere omkring alle former 

for isolering, materialevalg, samt 
professionelle løsningsforslag.

Hvis din bolig skal energi optimeres 
skal det være en god investering. Ud fra 
den tese vejleder vi dig professionelt og 
tilbyder dig den bedst mulige løsning, 
som er helt tilpasset din bolig. 

Vi leverer dig en konkurrencedygtig 
pris, og vigtigst af alt, markedets bedste 
garanti. 

Vores veluddannede rådgivere står klar 
til at besøge dig, og kan bl.a. tilbyde en 
termografisk undersøgelse af dit hus, hvor 
vi kan finde alle de svage punkter dit hus 
har rent energimæssigt. Vi kan se, hvor 
der er utætheder, kuldebroer og hvor 
der mangler isolering. Vi foretager altid 
fysiske test, der giver os de nødvendige 
informationer om behovet for, hvor det 
bedst kan svare sig at sætte ind med 
efterisolering.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG TILPASSEDE ENERGILØSNINGER

OPNÅ BEDRE ISOLERING GENNEM EN BRED VIFTE AF MULIGHEDER

1. Loft
Vi anbefaler papiruldsisolering som er 
det eneste produkt der kan isolere uden 
hensyntagen til om husets dampspær-
re er tæt. Kravet er dog at der mindst 
indblæses samme mængde som den 
bestående isoleringsmængde.

2. Kælder
Efterisolering af en kælder kan foretages 
på mange forskellige måder. En besig-
tigelse af den konkrete kælder vil give 
os mulighed for at vælge den bedste 
løsning.

3. Skunk
Ofte er isoleringen i skunke ikke dækken-
de. Mange huse har et stort vindpres fra 
udhænget ind i etagedækket, som giver 
kolde vægge. Løsningen er at montere 
vindstop i udhænget samt indblæse 
papiruldsisolering i skunkdækket og ind i 
etagedækket.

4. Gulv – Etagedæk
Ofte er den bestående isolering i et 
etagedæk eller gulve ikke fyldestgøren-
de. Der er ofte et stort frirum mellem 
gulvet og isoleringen. Dette frirum giver 
en ”køleskabseffekt”, hvor gulvene altid 
er kolde. Jo tættere på soklen jo koldere 
er gulvet. Løsningen er indblæsning af 
papiruldsisolering, der fjerner frirummet 
og dermed også de kolde gulve.

5. Ydermur  - Hulmur
Rigtig mange husejere kender ikke til-
standen på deres isolering i hulmur som 
ofte er den største energisluger. Efteriso-
lering af hulmuren er derfor den indsats 
der har den bedste finansiering i form 
af besparelser. Efterisoleringen sker ved 
indblæsning i studsfugerne der  
efterfølgende lukkes med samme farve 
som den bestående fuge. 

Materialevalg er papiruld – glasuld eller 
Thermo Pearls Grafit kugler, alt afhængigt 
af ejendommens alder og byggestil.

6. Rens og imprægnering  
Perfekt til murværk, trapper, kældervægge, 
belægningssten og tage.
Få foretaget en grundig afrensning for 
mos og alger. Derefter kan der foretages 
en imprægnering, der trænger dybt ind 
i materialet og binder sig fast med en 
langtidsvirkning. Selve behandlingen 
sikrer, at slagregn ikke længere kan 
trænge ind og misfarve, ligesom mos og 
alger ikke kan gro på den imprægnerede 
overflade.

Uanset hvor jeres hus 
har brug for bedre 

isolering, kan vi 
hjælpe jer videre



Isolering Midtjylland råder over 
professionelt udstyr til termografering. 
Vi råder ligeledes over endoskoper til 
kontrol af hulmure, gulve mv.  til brug for 
fysiske tests af din ejendom.

Vort udstyr har en høj opløsning, der 
betyder at vi kan anvende kameraet 
det meste af året indenfor – billeder af 
facader tages bedst med en forskel i 

inde og ude temperaturen på mindst 12 
grader. Med termografering kan vi finde 
kuldebroer – linietab og trækpunkter. 
Med en termografering kan vi derfor se 
kvaliteten af din eksisterende isolering 
og hvor der der behov for forbedringer.

TERMOGRAFERING

DINE 5 TRIN TIL ET BEDRE 
ISOLERET HUS

Isolering Midtjylland leverer alle 
opgaver med markedets bedste 
kvalitetsgaranti.  
Senest 12 måneder efter din 
isoleringsopgave er udført, kommer 
vi forbi og termograferer dit hus 
for at sikre kvaliteten.  

Udviser de termografiske billeder 
svigt i isoleringen eller er 
tagisoleringen sunket sammen 
til under det aftalte, har du som 
kunde krav på at få indblæsning på 
ny uden meromkostning. 

MARKEDETS BEDSTE KVALITETSGARANTI

GARANTI

Termografering  
og tests

Vi gennemgår din 
ejendom grundigt 
med fysiske tests 
samt termografi

Rapport

Vi udarbejder en 
beskrivelse af 
tilstand og mulige 
indsatsområder 
hvor din ejendom 
kan forbedres isole-
ringsmæssigt.

Tilbud

Vi afgiver et tilbud 
på de isolerings- 
opgaver som vi an-
befaler I får udført 
for at opnå den 
bedste energifor-
bedring.

Udførsel

Vi udfører opgaven 
med vore profes-
sionelle fagfolk, så 
vi opnår det bedst 
mulige resultat.

Garanti og kvalitet

Indenfor 12 mdr. 
termograferes 
ejendommen, som 
en kvalitetssikring af 
den udførte opgave, 
i henhold til vores 2 
årige garanti. 



Climacell S
Isoleringsmateriale fremstillet af avispapirsgranulat af meget høj 
kvalitet. Det er stabilt, har lang holdbarhed og er fleksibelt.

Steico – træisolering
Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale, kendt for sine 
fantastiske termiske og boligklimatiske egenskaber. 

Superglass glasuldsgranulat til vægge og lofter
Løst indblæsningsgranulat tilsat et vandafvisende stof for at øge 
modstanden overfor fugt. Perfekt til hulmursisolering, kolde lofter 
eller svært fremkommelige lofter, hvor traditionelle isoleringsmåt-
ter ikke kan installeres.

ThermoPearls®
ThermoPearls® anvendes som hulrumsisolering, specielt i 
forbindelse med renovering og til efterisolering af hulmure & 
lukkede konstruktioner hvor en bedre isolerings evne ønskes.

Vindstoppladen
Vindstoppladen bruges til efterisolering af lofter. Pladen måler 
1200 x 750 x 3 mm. Pladen kan anvendes mellem spær hvor 
udluftningen ønskes bibeholdt.

SuperQuilt
Den flerlags isoleringsmåtte adskiller sig ved sine fremragende 
præstationer og nemme forarbejdning. Den anvendes som efter-
isolering og er egnet til hulmure, indermure, ekstra indervægge og 
tage, på eller under tagspær. 

A-Clean
Kemisk afrensning for smuds eller fedtede belægninger på alle 
former for tag- og facadebelægninger, ovenlysvinduer, sokler, væg-
ge, trapper, fliser, terrasser m.m.

HydroBlock 
Impræneringsmiddel som er vand fortyndbart til pleje og vedlige-
holdelse af f.eks. tagsten af tegl og beton, pleje af facader i beton, 
kalksandsten mv.

Book et gratis 
energitjek på

tlf. 40 26 23 77
Vi kører i hele landet

PRODUKTOVERSIGT

KONTAKT
Isolering Midtjylland A/S 
Munklindevej 44 
7441 Bording

tlf: 40 26 23 77
info@isolering-midtjylland.dk
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