Vad roligt att Ni funderar på att köpa Thermocell
träfiberisolering av oss!
Vid inköp av isolering är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid
inköpet, utan även vilken isolering som ger den lägsta totala uppvärmningskostnaden.
Man kan söka på nätet och hitta nya lätta billiga isoleringsmaterial. De är billigare eftersom de
isolerar med mindre material = sämre isolering. Man köper luft med lite sten eller glas, som
dessutom leder (ej lagrar) värme. Det finns t o m saneringsfirmor som tar betalt för att suga upp
gammal (och ibland fuktskadad) isolering, för att därefter isolera upp den igen (som ”återvunnen
ekologisk isolering”) och ta betalt igen. Då är det svårt att konkurrera prismässigt.
Vi har som enda cellulosaleverantör både lösull och skivor (Feelingwood).
Tillverkningen ligger i Västerås med råvara från SCA i Sundsvall. En riktig svensk produkt.
Thermocell är originalet. Har funnits längst på marknaden. Är mest beprövat.
Vi har riktig träfiber (inte returpapper/gamla tidningar ). En ”CTMPmassa” med en blandning av gran
och tallfiber. Då får man en optimal struktur av lång och kort fiber som gör att isoleringen kan lagra
värme maximalt och inga onormala sättningar sker.
Det finns inga giftiga borsalter eller andra mineraler i vår isolering, vi tillsätter heller inget mot mögel
och röta som andra gör. Det behövs inte i Thermocell, då det har kvar sina naturliga egenskaper att
balansera fukt och inte tidigare är ”urlakat” i sin process som ex. tidningspapper.
Våra produkter är typgodkända av SP-SITAC och CE-märkta.
Vi är som enda leverantör av lösull och skivor godkända i Klass A av Sunda Hus.
Vi har marknadens lägsta isolervärde på lösullsisolering. Vinter som sommar.
Thermocell levereras i märkta säckar, så att man vet vad man erhåller.
Vi är brandklassade i B2 och E. Isoleringen avger ingen giftig rök eller gas.
Ni får en garanterat låg energiförbrukning (resultatgaranti ).
Ni slipper oftast takfotsventilationen. Många ggr gör den dessutom mer skada än nytta.
Thermocell är en miljövänlig produkt med den lägsta sammanlagda inköps-, drifts och
återanvändningskostnaden. En ren träfiberisolering för medvetna kunder.
Vi är stolta över vår isolering och vill jättegärna ha Er som en kommande nöjd kund.

Hoppas att Ni gör ett bra val.

Mvh Personalen på Thermocell AB.

