
EFTERISOLERING

Spar op til 30% på varmeregningen  
med Danmarks bedste isoleringsløsning  



Opvarmnings-
kilde

Besparelse  
efter 1 år  

Besparelse  
efter 20 år  

Investering til-
bagebetalt efter

El-radiatorer 6.600 kr.  170.000 kr.    3 år

Olie 6.100 kr.  150.000 kr.    3 år

Naturgas  3.750 kr.  100.000 kr. 5-6 år  

Fjernvarme 3.600 kr.  100.000 kr.  5-6 år

SPAR  150.000 kr. over 20 år 

Efterisolering er den mest  
afkastsikre investering 
Efterisolering af dit hus er en af de 
bedste investeringer, du kan fore-
tage. Anvendes håndværkerfradraget 
er det tilmed en investering med et 
af de højeste afkast, du kan lave i 
din bolig. Håndværkerfradraget er 
indregnet i vores eksempler til højre.

Årlig besparelse på varmeregningen  

Eksempel baseret på 130 kvm. villa efterisoleret med 250 mm. ROCKWOOL Loftgranulat PRO, forudsat 
eksisterende isoleringseffekt på 75 mm. Investering efter håndværkerfradrag kr. 21.500 kr. Forventet prisstig-
ning 1,5% pr. år. Kilde tekniske værdier: www.sparenergi.dk/Energistyrelsen samt gns. energipriser. 

EFTERISOLERING DER BETALER SIG SELV 

Spar op til 150.000 kr. på var-
men og forøg boligens værdi
Loft og hulmure er blandt de største  
kilder til energitab i boligen, og var-
metabet kan nemt udgøre halvdelen 
af varmeregningen. Det er derfor op-
lagt at starte energirenoveringen af 
din bolig her. Desuden er investering-
en til isolering af loft og hulmur 
markant mindre end mange andre 
energirenoveringsløsninger. Hvis den 
eksisterende isolering er bare 10 år 
gammel, kan det betale sig at efter-
isolere loft og hulmure, og investerin-
gen er ofte tjent hjem på bare 3 år.  

Flyt dit energimærke ét trin med en efterisolering   
Energirenovering er en stor øko-
nomisk fordel, uanset om du bliver  
boende eller vælger at sælge dit hus.  

En lofts- eller hulmursisolering 
forbedrer ofte husets energimærke 
med ét trin. Ifølge Statens Bygge-
forskningsinstitut øges salgsprisen 
med ca. 800 kr. pr. kvm. pr. energi-
mærketrin. Det betyder, at et hus på 
130 kvm. opnår en merværdi på ca. 
100.000 kr., når det efterisoleres.  
– Dét er god økonomi!  

Der er mange gode grunde til at efterisolere din bolig:  

✓ Store besparelser på varmeregningen fra første dag. 

✓ Øget værdi af boligen.  

✓ Ensartet og behagelig temperatur hele året.

✓ Bedre indeklima og mindre trafikstøj. 

✓ Mindre CO2-udledning.  



DER ER MINDST 4 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE  
JYDSK TAGTEKNIK SOM SAMARBEJDSPARTNER  

1 Bedste kvalitet i materialer og udførsel 
Hos Jydsk Tagteknik sætter vi en ære i at levere løsninger af høj kvalitet, der lever 
op til vores kunders forventninger. Valget af isoleringsmaterialer og kvaliteten af 
arbejdets udførsel er afgørende for holdbarhed og ydeevne, når du isolerer din 
bolig. Vi anvender de bedste isoleringsmaterialer og er autoriseret ROCKWOOL  
indblæser. Vores håndværkere er specialuddannede til efterisolering, og alle vores  
opgaver kvalitetssikres. – Det sikrer dig markedets bedste isoleringsløsning, 
når  du vælger os som samarbejdspartner.   

3 Nyt energimærke dokumenterer  
værdistigningen af dit hus 
Ved køb af en efterisoleringsløsning hos Jydsk Tagteknik tilbyder vi dig en ny  
energimærkning af dit hus. Mærket er lovpligtigt, den dag du sælger huset og  
udføres af en ekstern certificeret energikonsulent. Med energimærket har du 
dokumentation for energiforbedringen i dit hus og dermed for boligens forøgede 
værdi. – Når du vælger en isoleringsløsning fra Jydsk Tagteknik tilbydes du et 
nyt energimærke til en pris langt under markedsprisen.  

2 Suveræn garanti- 
pakke mod fejl og følge-
skader  
Med over 50 års erfaring og over 100  
medarbejdere er vi Danmarks ældste  
og største tag- og energirenoverings-
firma. Vi har en dokumenteret sund 
økonomi og er en samarbejdspart-
ner, du til enhver tid kan regne med. 
Både i forhold til overholdelse af de 
indgåede aftaler og i forhold til even-
tuelle reklamationer. Som yderligere  
sikkerhed får du Danmarks bedste 
garantier, som sikrer dig imod fejl og 
følgeskader. – Dét er sikkerhed, du 
kan regne med!  

4 Billig og nem finan-
siering uden sikkerhed 
Når du vælger  
os som samar-
bejdspartner, får
du mulighed for  
en meget fordel-
agtig finansiering af udgiften til din 
efterisoleringsløsning. Du har ingen 
udbetaling og vi kræver ikke sikker-
hed i din bolig. Du vælger selv lånets 
løbetid og rente. – Nemmere og 
billigere kan finansieringen af din 
efterisoleringsløsning ikke gøres!  
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KVALITET I ALLE LED  

Når du isolerer, ændrer du på  
konstruktionen af dit hus. Selv små  
udførselsfejl eller brug af materialer 
af dårlig kvalitet medfører risiko for  
manglende ventilation eller kulde-
broer ved f.eks. bjælker og samlinger.  
Derved øges også risikoen for råd  
og skimmelsvamp, som kan medføre  
omfattende skader på huset.  

Det er derfor vigtigt, at både 
isoleringsmateriale og det hånd-
værksmæssige arbejde er af højeste 
kvalitet. Kvaliteten er nemlig af-
gørende for de opnåede besparelser 
på varmeregningen og risikoen for 
følgeskader.   

Et kvalitetsprodukt fra  
ROCKWOOL® 
Vi anvender den bedste isolerings-
granulat på markedet fra ROCK-
WOOL (højeste Europæiske standard  
A1). ROCKWOOL Loftgranulat PRO  
er primært fremstillet af sten, og den  
specielle struktur giver granulaten  
en meget bred udfyldningsevne, der  
sikrer, at isoleringen ikke falder sam-
men.  

ROCKWOOL Loftgranulat PRO  

✓ Er 97% genanvendeligt og      
 skånsomt for miljøet.  
 
✓ Er formstabilt og falder ikke      
 sammen.   

✓ Holder lige så længe som dit       
 hjem.  

✓ Er et af de mest støjdæmpende  
 isoleringsmaterialer på markedet.  

✓ Er vandafvisende og optager    
 ikke fugt, og modvirker derfor   
 råd og skimmelsvamp.  

✓ Kan ikke brænde og forhindrer     
 ild i at sprede sig.  

✓ Har en høj vægtfylde, så det ikke    
 blæser rundt på loftet.  

“Jydsk Tagteknik er en seriøs og professionel samarbejdspartner inden for  
tag- og energirenovering. De har et skarpt fokus på kvalitet og faglig speciali-
sering, og har med et højt kompetenceniveau opbygget et meget troværdigt  
brand på det private renoveringsmarked. – Et brand, der i høj grad matcher de 
værdier, som ROCKWOOL står for. Jydsk Tagteknik er en vigtig samarbejds-
partner for ROCKWOOL, og vi er glade for vores gode samarbejde”.  

HENRIK AGER 
Sales Manager ROCKWOOL A/S  

Jydsk Tagteknik er autorise-
ret ROCKWOOL® indblæser   
Som autoriseret ROCKWOOL 
indblæser er vi underlagt både 
egenkontrol og stikprøvekontrol, 
som udføres af ROCKWOOL. Vores 
energikonsulenter og håndværkere 
efteruddannes løbende, så de altid 
holdes ajour med både myndighed-
ernes reglement for energirenovering
og ROCKWOOLs produkter og 
anbefalinger. Dette, kombineret 
med vores mangeårige erfaring med 
tag- og energirenovering af danske 
parcelhuse, er din sikkerhed for en 
solid kvalitetsløsning.  

Når du får udført en efterisolerings-
løsning af Jydsk Tagteknik udstedes  
en attest på løsningen, som både  
ROCKWOOL og Jydsk Tagteknik står  
bag. Den dokumenterer det udførte  
arbejde og kan følge husets papirer.  



EFTERISOLERING FRA JYDSK TAGTEKNIK  
EFTERISOLERING AF LOFT 
ROCKWOOL Loftsgranulat PRO ind-
blæses på loftet med specialudstyr og 
former sig perfekt til omgivelserne. Iso-
leringen lægger sig helt tæt op ad spær, 
rør og andre installationer. Isoleringen 
udfylder revner og sprækker i den 
eksisterende isolering, som ellers ville 
forblive kuldebroer. Den høje kvalitet og 
vægtfylde af ROCKWOOL Loftsgranulat 
PRO sikrer, at granulaten ikke blæser 
rundt på loftet og ikke falder sammen 
over tid.  

HÆVET GANGBRO  
Ved behov monteres ny  
gangbro i fyrretræ. NYE VINDSTOPPERE   

Ved behov monteres kraftige  
vindstoppere ved tagfoden, så  
vind og kulde ikke trænger ind 
under isoleringen.

EFTERISOLERING AF  
HULMUR 
Isoleringsmaterialet indblæses  
i hulmuren med et specielt 
fugemundstykke, som sikrer, 
at hulmuren bliver effektivt 
isoleret. Fugemundstykket 
monteres på de udborede  
20 mm. brede huller i murens 
fuge. Et nyt lag isolering 
blæses ind foran den 
nuværende isolering, der 
presses helt ind til inder-
muren i hulrummet og lukker 
kuldebroer i muren. På den 
måde bortisoleres risikoen for 
kolde trækvinde via kuldebro-
erne både foran og bagved 
nuværende isolering. Ved 
hulmursisolering efterfyldes 
muren med det isolerings-
materiale, der egner sig bedst 
i forhold til den eksisteren-
de isolering, hvorved alle 
små hulrum og sprækker 
lukkes. Efter isolering udfyldes 
hullerne i ydermurens fuge 
igen.  

EKSISTERENDE ISOLERING  
LOFT 
Loft isoleret med 100 mm. mineraluldsbatts.  
Isoleringen ligger ofte med en del revner og 
sprækker (såkaldte kuldebroer) i samlingerne, 
og slutter ofte ikke tæt mod de øvrige konstruk-
tioner. Derudover kan isoleringen være beska-
diget af dyr eller være nedtrådt. Der er ofte ikke 
monteret vindstoppere, hvilket betyder, at vind 
og kulde kan trænge ind under isoleringen.

Revner og sprækker  
i eksisterende isole-
ringsbatts på loftet.  Isoleringsbatts falder ofte  

sammen over tid og efterlader 
store kuldebroer i hulmuren.  

Revner og sprækker i  
eksisterende isolerings-
batts i hulmuren.  

HULMUR 
Hulmur isoleret med ca. 50 mm. mine-
raluldsbatts. Hulrummet i hulmuren er 
typisk ca. 80 mm.. Dvs. at der mangler 
ca. 30-40 mm. isolering for at udfylde 
hulrummet. Ældre mineraluldsisolering 
i batts har ofte en del kuldebroer med 
revner og sprækker i isoleringen pga. 
mangelfuld udførsel. Her slipper var-
men ud og kulde slipper ind gennem 
isoleringssamlingerne.



Prisgaranti
Hos Jydsk Tagteknik er du sikret  en 
fair pris for et  stykke kvalitetsarbe-
jde. Faktisk så god og fair, at vi tør 
give prisgaranti på vores tilbud til 
dig. Vi matcher prisen, hvis du kan 
få udført nøjagtig tilsvarende løsning 
med tilsvarende garantier til lavere 
pris i op til 30 dage fra vi har afgivet 
tilbuddet. PRIS

GARANTI

DANMARKS BEDSTE GARANTIER PÅ DIN 
EFTERISOLERING  

Hos Jydsk Tagteknik er det af største vigtighed, at du som kunde føler dig tryg ved at lade os udføre  
håndværksarbejdet i dit hjem. Vi tilstræber selvfølgelig altid, at du aldrig får brug for garantiordninger, 
efter vi har arbejdet i dit hjem. – Men for en sikkerheds skyld er du sikret Danmarks bedste garantier, 
når du vælger os som leverandør af din nye efterisoleringsløsning.  

Skimmelsvamp i 
tagkonstruktionen 

som følge af 
forkert udført
efterisolering.

Håndværkerens Tryghedsgaranti  
Kun hos Jydsk Tagteknik får du den unikke Håndværkerens Tryghedsgaranti på 
udførslen af din efterisolering. Garantien sikrer dig dækning mod fejl og mangler
i 10 år efter arbejdets udførsel. Derudover dækker Håndværkerens Tryghedsga-
ranti også krav på følgeskader op til 200.000 kr., som kan henføres til arbejdet i 
10 år efter udførsel. Følgeskader kan i mange tilfælde overstige fakturabeløbet 
med flere 100%, som f.eks. ved utilstrækkelig isolering eller fejlagtig udførsel, 
der ikke giver tilstrækkelig ventilation og derfor resulterer i råd- og svampeskad-
er til følge. Vælger du en entreprenør, der ikke er omfattet af Håndværkerens 
Tryghedsgaranti, er du ikke sikret mod fejl, mangler og følgeskader ud over Byg 
Garantiens dækning. Og det kan i uheldige tilfælde blive dyrt for dig som husejer.  
 
Når du vælger Jydsk Tagteknik som samarbejdspartner, er du dækket af 
Håndværkerens Tryghedsgaranti. Det betyder 10 års ekstra garanti og størst 
mulig sikkerhed for den håndværksmæssige kvalitet af det udførte arbejde.  

Byg Garanti  
Med Byg  Garanti er  du sikret  en 
håndværker, der er godkendt af 
Dansk Byggeri. Når arbejdet er fær-
digt dækker Byg Garanti op til 3 år 
for synlige fejl og mangler, og op til  
10 år for skjulte fejl og mangler ved  
det udførte arbejde. Byg Garantien  
dækker op til fakturabeløbet og dæk-
ker dermed ikke følgeskader. 

Råd og mug i 
tagkonstruktionen 

som følge af 
forkert udført 
efterisolering.

Værd at vide om følgeskader ved efterisolering  
• Følgeskader kan nemt udgøre 15 gange isoleringens pris.   

• Din forsikring dækker ikke skader som følge af mangelfuld hånd-
værksmæssig udførsel.   

• Ansvar for skader, som ofte opstår flere år efter arbejdets udførsel,  
er stadig dit – selv efter salg af huset.    

• Entreprenørens ansvar er ofte uklart, og kan selv efter en retsag   
ofte ikke inddrives på grund af konkurs eller manglende betalings-
vilje. 

Læs mere om risici ved efterisolering og hvad du kan gøre for at 
sikre dig bedst muligt på www.bolius.dk.  
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FLEKSIBEL

LØBETID
INGEN

SIKKERHED
INGEN

UDBETALING

Jydsk Tagteknik tilbyder dig at låne  
hele beløbet til din efterisolering til 
en fleksibel rente og løbetid, som er  
tilpasset netop din økonomi.     

Vi samarbejder med anerkendte 
Resurs Bank og kan tilbyde et lån, 
der i de fleste tilfælde betyder, at 
du på intet tidspunkt selv skal have 
penge op af lommen. Besparelserne 
på varmeregningen betaler nemlig 
afdragene på dit lån! 

Efter få år, når lånet er afviklet, kan  
du fortsat glæde dig over den årlige   
varmebesparelse, som kan bruges til 
f.eks. at igangsætte yderligere ener-
girenovering i din bolig.   

VI FINANSIERER DIN EFTERISOLERING  
MED LAV LÅNERENTE OG FLEKSIBLE VILKÅR

BESTIL ET GRATIS HUSTJEK ALLEREDE I DAG  
Jydsk Tagteknik tilbyder et gratis 
hustjek efterfulgt af et helt uforplig-
tende tilbud på den løsning, der 
passer til dit hus og nuværende 
isoleringsniveau.  

Vores konsulenter er uddannede 
energivejledere, og kan derfor råd-
give dig professionelt om, hvilken 
efterisoleringsløsning der er den mest  
økonomiske og energirigtige for din  
bolig.   

Under et hustjek gennemgår konsu-
lenten loft og hulmur og tager, når 
udetemperaturen gør det muligt, 
termografibilleder, der illustrerer 
varmeudslippet og det nuværende  
isoleringsniveau i din bolig.  

Bestil et gratis hustjek og få en 
uforpligtende vurdering af, hvor 
mange penge du kan spare med en 
efterisolering. 

Få et uforpligtende tilbud af vores  
energikonsulent – det tager bare 10 
minutter. Lånet er uden sikkerhed i dit 
hus og kræver alene Resurs Banks 
godkendelse.  

BESTIL HUSTJEK PÅ www.JyDSKTAGTEKNIK.DK ELLER TLF. 70 15 33 44



PRISVINDENDE HÅNDVÆRKSFIRMA
Vi er flere gange blevet kåret 
som Årets Håndværker af 
www.anmeld-haandvaerker.dk

BESTIL  HUSTJEK PÅ www.jydsktagteknik.dk  
Tlf. 70 15 33 44  

GRUNDIGT OG PROFESSIONELT ARBEJDE  

Vi har netop afsluttet et samarbejde 
med Jydsk Tagteknik, der har efter-
isoleret vores hulmur.  

Vi har været utrolig glade for samar-
bejdet, der startede med, at deres  
konsulent besøgte os og lavede en  
grundig undersøgelse af vores hus. 
Han forklarede os om forskellige  
mulige energiforbedringer og om  
økonomien ved de forskellige løs-  
ninger, så vi fik et rigtig godt overblik.  
For os er det vigtigt, at få en grundig  
og seriøs rådgivning, da vi jo ikke 
selv er specialister på området.   

Vi bestilte en hulmursisolering, hvor-
efter håndværkerne kom og lavede  
opgaven som aftalt. De var meget  
imødekommende, og vi fik en klar  
opfattelse af, at de lavede et grundigt  
og professionelt stykke arbejde.  

Det har været vigtigt for os igennem 
hele processen, at vi har kunnet  
regne med de aftaler, vi har lavet med  
Jydsk Tagteknik, og at aftaler og tider  
er blevet overholdt.     

Og så er det jo også dejligt, at der er 
masser af penge at spare på en for-
holdsvis lille investering, og at huset  
er blevet mere værd. Vi er gået fra  
energimærke D til C med vores nye  
isolering, så det er jo en rigtig for-
nuftig investering. Og tilmed mærker 
vi tydeligt, at vi ikke længere har træk 
i huset fra murene, så isoleringen har  
også hjulpet betydeligt på indekli-
maet  i vores hus.  

Vi er meget tilfredse med samarbej-
det med Jydsk Tagteknik, og vil til 
enhver tid anbefale dem til andre.  
 
Rikke og Erik Christensen,  
Husejere, Hinnerup.  

Afdeling Nord- og Midtjylland | Afdeling Sønderjylland og Fyn | Afdeling Sjælland | Tlf. 70 15 33 44 | info@jydsktagteknik.dk  
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