
EnErgirudEr

Udskiftning af termoruder 
med isolerende energiruder



Udskift dine termoruder til energiruder og reducer var-
metabet med 60%*
du kender måske Jydsk Tagteknik som fagmanden, når det 
gælder udskiftning, renovering eller isolering af dit tag. Vi 
har 40 års erfaring med at vedligeholde og energioptimere 
dit hus, og vi tilbyder nu også at udskifte dine gamle ruder 
med højisolerende energiruder.

En væsentlig del af den energi, der bruges til at opvarme 
danske huse, forsvinder ud gennem husets ruder. derfor er 
udskiftning til energiruder en af de mest effektive metoder 
til at reducere din varmeregning og sikre et bedre indeklima 
med oplevelse af mindre træk og kulde. du behøver altså 
ikke foretage en kostbar udskiftning af vinduerne for at re-
ducere varmeudslippet – alene udskiftning af termoruderne 
vil spare dig mange penge og bidrage til reduktion af Co2 
udledningen. 

Sammenregner du besparelserne på varmeregningen med 
værdien af fradraget via BoligJobplan-ordningen, vil inve-
steringen være tjent hjem efter bare 5 år. Herefter vil du over 
de næste 15 år opnå en varmebesparelse på ca. 107.000 
kr. under forudsætning af, at varmepriserne stiger med 6% 
pr. år fremover.

Lån til udskiftning af dine ruder for 0 kr. 
Jydsk Tagteknik tilbyder samtidig en særdeles fordelagtig 
finansiering af omkostningerne til udskiftning af dine ter-
moruder til energiruder. Lånet er absolut gratis – du betaler 
hverken renter, månedlige gebyrer eller oprettelsesgebyr. 
Læs mere om finansiering med JT Konto på bagsiden. 

Dine fordele ved udskiftning til energiruder
• Store besparelser på varmeregningen i 15 - 20 år.
• reduceret kuldeindfald.
• Formindsket risiko for råd og skimmelsvamp.
• Bedre indeklima og støjisolering.
• Lavere CO2 udledning.
• Forbedret energimærke og husværdi ved salg.

Læs mere på www.jydsktagteknik.dk/energi 

BespareLse på varmeregningen meD energirUDer
Eksemplet baseret på en villa med 20 kvm termoruder.

investering
-25.000 kr.

0 kr.

Besparelse
+107.000 kr. 

5 år:
investeringen 
er tjent hjem.

20. år: 
samlet besparelse 
på varmeregningen 
ca. 107.000 kr.

Besparelse på varm
eregningen

over d
e næste 15 år

Besparelsen på varmeregningen 

stiger år efter år op til 20 år, som 

er anslået levetid for energiruder.

når du udskifter dine 
gamle termoruder med 

energiruder rykker energi-
mærket på din bolig ofte 
et bogstav op,  hvormed 
værdien af boligen stiger.

*) Baseret på følgende U-værdier:
U-værdi std.termorude = 3
U-værdi energirude = 1,1 - 1,3



KvaLitetsLøsning meD JyDsK tagteKniKs prisgaranti

Jydsk Tagteknik råder over et bredt sortiment af energiruder 
fra førende europæiske producenter af kvalitetsruder. Alle 
vores ruder er mærket med energimærke A. Energimærk-
ningen er godkendt af Energistyrelsen og kontrolleres af 
Teknologisk institut. Med A-mærkningen er du sikret, at 
dine nye energiruder fra Jydsk Tagteknik har den bedst 
mulige isoleringsevne og den største CO2-reduktion, hvilket 
betyder maksimal besparelse på varmeregningen.

Vores energiruder er fyldt ud med gas af typen ArgOn, og 
glasset er belagt med en indvendig usynlig metalbelæg-
ning, hvilket tilsammen giver ruderne den ekstraordinære 
isoleringsevne. Hertil kommer, at vores ruder som standard 
leveres med varme kanter, hvilket go'Energi anbefaler som 
den bedste varmebesparende løsning. Varme kanter mini-
merer de kuldebroer, som findes langs kanten på standard 
energiruder.

Jydsk tagtekniks konsulenter er energivejledere 
når du bestiller en rådgiver fra Jydsk Tagteknik, møder du 
altid en ekspert i energirenovering. Vores konsulenter er 
uddannede energivejledere og kan derfor give dig profes-
sionel rådgivning i, hvilken energirenoveringsløsning der 
er den mest økonomiske og energirigtige for din bolig. En 
energivejleder er særligt uddannet til at rådgive bredt og 
tværfagligt om de tekniske detaljer, der kan sikre en energi-
besparelse i dit hus.

Bag energivejlederuddannelsen står dansk Byggeri, Tekniq, 
Teknologisk institut, Videncenter for energibesparelser i 
bygninger samt Energitjenesten. det er din garanti for, at 
Jydsk Tagtekniks konsulenter er uddannede i overensstem-
melser med gældende energikrav i bygningsreglementet 
Br10. Læs mere om energikravene på www.goenergi.dk

Termografibillede

Termografibilleder
Som et led i en grundig 
og professionel råd-
givning er energivejle-
dere fra Jydsk Tagteknik 
uddannet til at betjene 
termografikameraer, som 
illustrerer varmeudslippet 
gennem dine vinduer.  
Vi kan derfor give dig 
den bedste rådgivning.

et eftersyn af dine ruder kan spare dig for meget
Bestil et eftersyn af dine ruder på www.jydsktagteknik.dk, 
og få en vurdering af, hvor mange penge du kan spare med 
udskiftning af dine termoruder til energiruder. Vurderingen 
starter allerede online, og det er nemt og hurtigt at bestille 
en kompetent energikonsulent, der kommer på besøg i din 
bolig og gennemgår dine vinduer. 

Jydsk Tagteknik – 40 års erfaring er din sikkerhed. 

Vores konsulenter laver selvfølgelig en nøjagtig opmåling 
af både størrelse og tykkelse af vinduerne i dit hus, så dine 
nye energiruder passer perfekt til vinduerne. dermed sikres 
tæthed, isolationsevne og støjværn. Hvis dine glaslister er 
rådne eller defekte, udskifter vi dem naturligvis også efter 
aftale med dig. 

når du vælger Jydsk Tagteknik til opgaven er du sikret 
den bedste løsning tilpasset dine behov. du er naturligvis 
dækket af Byg garantiordningen under dansk Byggeri og 
af Jydsk Tagtekniks kendte Prisgaranti samt af vores nye 
unikke Tryghedsgaranti.

Besøg os på www.jydsktagteknik.dk, hvor du kan læse 
mere om vores energiløsninger og garantiordninger. 



Lån penge til udskiftning af ruderne i dit hus, rente- og gebyr-
frit, og spar penge på varmeregningen over de næste 20 år

Jydsk Tagteknik tilbyder en særdeles fordelagtig finansie-
ring af omkostningerne til udskiftning af ruderne i dine vin-
duer. Med JT Konto kan du låne hele beløbet uden at betale 
hverken renter, månedlige gebyrer eller oprettelsesgebyr. 

Sammenholdt med varmebesparelserne og fradraget via 
BoligJobplan-ordningen betyder det, at en udskiftning af 
dine ruder ikke kommer til at koste dig en krone. Tvært 
imod vil du efter det 5. år begynde at tjene penge via be-
sparelserne på varmeregningen, som du kan se frem til over 
de næste 15 år. Se priseksempel.

Sådan får du fri finansiering af din energirudeløsning
Bestil en energikonsulent på www.jydsktagteknik.dk, og få 
en gratis vurdering af, hvilken rudeløsning der kan give dig 
størst besparelser på varmeregningen. Et besøg af vores 
energikonsulent er selvfølgelig gratis og uforpligtende. 
Vælger du en løsning med fri finansiering hos Jydsk Tag-
teknik, laver vores energikonsulent lånekontrakten, som du 
gennemgår og underskriver. nemmere kan det ikke gøres, 
og finansieringen af din nye rudeløsning er blot få klik væk. 
Bestil allerede i dag en energikonsulent på
www.jydsktagteknik.dk

priseKsempeL 
Eksempel på udskiftning af termoruder med energiru-
der i en villa med 20 kvm. rudeareal.                

OmKOstninger 
Pris for energirude-løsningen  25.000 kr.
Tilbagebetaling af lån pr. måned i 36 mdr.       694 kr.

Samlet kreditbeløb   25.000 kr. 
Samlede kreditomkostninger                     0 kr.
ÅOP/Årlige omkostninger i procent                         0 %
debitorrente                            0 %

BespareLser
Værdi af BoligJobfradrag
(arbejdsløn udgør 18.750 kr.):  
18.750 kr. x 34% skat    6.375 kr. 

Besparelse på varmeregning år 1.   3.440 kr.

din likviditet efter år 3       - 7.675 kr.
din likviditet efter år 5                                    0 kr. 
Din likviditet efter år 20                               107.000 kr.

Det forudsættes at opvarmningsprisen inkl. afgifter 
stiger med 6% pr. år. 

• Beregninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen viser, at 
boligejere typisk sparer 147 kr. pr. kvm. årligt på varme-
regningen, når ruderne skiftes til energiruder.

• du får naturligvis skattemæssigt fradrag på opgaven 
som følge af BoligJobplan-ordningen.

• derudover vil du også opnå en årlig besparelse på 
varmeregningen efter det 5. år – typisk siger man, at 
besparelsen på varmeregningen vil vare ved i 20 år.

• du får bedre energimærkning på boligen, dvs. højere 
værdi af ejendommen i en salgssituation.

Jydsk Tagteknik samar-
bejder med nordea Finans 
danmark A/S om JT konto. 
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