· Sänker värmekostnaden 20%
· Förbättrar glasets isolervärde
och eliminerar kallraset
· Halverar bullernivån i huset
· Ett bra val för miljön
· Rotavdrag 40-43%

Ring: 018-121116 eller faxa 018-121133 så berättar vi mer!

Renovglas
Renovglas

Är ett extra glas som monteras på
befintligt innerglas. Med hjälp av
aluminiumlisten bildas ett helt
lufttätt mellanrum som kan
fyllas med argongas
Ga
för bästa U-värde.
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ROT -avdrag

Utnyttja ROT-avdraget och få 50% av
arbetskostnaden avdraget direkt på
fakturan. Med utnyttjat ROT -avdrag
betalar sig montaget på ca: 3 år.

!
OT -avdrag
40-43% i R

Spar energi

Innan montaget står fönstren för 35% av
husets uppvärmningskostnad enligt
energimyndigheten. Med Renovglas
förbättras fönstrens isolerförmåga 60%.
Från U-värde 3,0 till 1,2 = 60% x 35% =
20% lägre värmekostnad.
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Utsida

Minskar bullret

Standardmontaget reducerar bullernivån
med 8-10 dB vilket upplevs som minst en
halvering av ljudnivån.

Ökar komforten

Resultat blir en estetiskt
tilltalande konstruktion!

Kvalitet lönar sig i längden

Metoden är väl beprövad och testad i fält
i snart 30 år. I Statens Provningsanstalts
tät- och åldrings-tester klarade montaget motsvarande 230 år.

Kallras, kallstrålning och golvdrag
försvinner nästan helt när det nya
extra innerglasets temepratur
höjs med 6-7˚.
Det tillsammans med att
störande buller dämpas
gör att hemmet känns
mer ombonat och
komforten ökar
avsevärt.

Resultatet

Så här uttalar sig en av våra kunder
”Vi investerar för ett sparande i all tid framöver!”
“När arbetet var klart, i rätt tid kunde
vi glädjas åt den nya komforten
hemmavid. Helt tyst från ljud och buller
från gatan och inget kallras! På vår
värmenota noterar vi redan resultat,
tom Vattenfall har reagerat på lägre
energiförbrukning per månad”
Carl Ove Altenburg
Arkitekt och ordf. i brf Persgården

Före montage

Efter montage

För mer information se - www.nordwind.se
Nordwind AB
Verkstadsgatan 8
753 23 Uppsala

Telefon
018 12 11 16
018 12 11 32

Fax
018 12 11 33

Internet
E-mail: nordwind@telia.com
Hemsida: www.fönsterteknik.se

