
ISOLERING I VÄRLDSKLASS!

VärmeCenter i Umeå har sedan tretton år isolerat fastigheter med cellulosaisolering, främst 
i Västerbotten. Vi innehar en  gedigen erfarenhet och kompetens  av att installera så kallad 

lösisolering med cellulosabaserat material.
Vi utökar nu verksamheten med ISOCELL s program för lufttätt och fuktsäkert byggande. Våra 
vanligaste uppdrag är villabyggen, men vi utför även stora uppdrag som tex. Isolering av nya 
Hedlundaskolan i Umeå och Vegaskolan i Vännäs. Dessa byggnader är isolerade för att klara 

passivhuscertifieringskraven*.
*Internationell passivhuscertifiering: 15 kWh per kvm och år för värmebehov.

Vi hjälper dig att skapa en optimal isoleringslösning  
som gynnar både dig och vår miljö!

varmecenter.se    070-340 03 15    varmecenter@yttertavle.se

Bättre ekonomi med effektiv energilösning
• Rådgivning • Thermografering  • Energibesparing



Varje hus är unikt och bör därför besik-
tigas tex inför en tilläggsisolering. Även 
vid nybyggnation utför vi i normalfallet en 
besiktning i god tid före utförandet. 
Fördelen med att besiktiga är att vi till-
sammans med dig kan identifierar eventu-
ella fel och brister samt att vi tillsammans 
kan fastställa exakt vad som ska utföras, 
på vilket sätt och med vilket material.
En Värmekamera mätning i hela eller del 
av fastigheten för att ringa in problem-
ställen och med dessa data från värme-
kameran kan man då föreslå lämpliga åt-
gärder, vilket kan spara stora pengar för 
fastighetsägaren.

Thermografering innebär en kvalitets-
granskning av en byggnads klimatskärm. 
Med thermografering identifieras värme-
läckage genom otätheter. 
Genom stt identifiera brister ges möjlighe-
ten att undvika och förekomma onödiga 
kostnader, samt generera stora energibe-
sparingar. 
Felaktig isolering kan leda till stora pro-
blem med avseende på kondension och 
påföljande fukt och mögelproblem. Även 
dåligt isolerade installationer och vatten-
läckage i rörledningar kan påträffas.

Besiktningen fastställer vad som passar dig bäst
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Ditt hus är unikt!
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Funderar du på vilken uppvärmningsme-
tod som är bäst för att värma upp ditt 
hus? 
Vi samlar alla tips kring energi och upp-
värmning för dig som bor i villa: från 
fördelar och nackdelar med olika upp-
värmingsalternativ som bergvärme och 
luftvärmepump till hur du som ska bygga 
nytt hus kan välja en energieffektiv lös-
ning för ett lågenergihus, eller hur du ska 
tänka när du ska köpa värmepump eller 
installera värmegolv. 
Vi ger också energismarta tips och råd 
kring vilken uppvärmningsmetod som är 
den billigaste och som gör att du som 
villaägare kan spara mycket pengar varje 
månad, samt information om vilken upp-
värmning som är den mest miljövänliga.

Vi förklarar också skillnaden mellan di-
rektverkande och vattenburna värmesys-
tem och ger dig råd kring vilka värmekällor 
som är kompatibla med de olika syste-
men. 
Här får du också svar på frågor som hur du 
kan komplettera direktverkande el med en 
luft/luftvärmepump, hur fjärrvärme funge-
rar, hur du med hjälp av bra isolering kan 
spara energi, eller vilka ventilationssystem 
som kan ta tillvara på värmen i utgående 
luft.
Vi på Värmecenter har även erfarenhet 
av nyproduktion av certiferad ” Passiv-
hus isolering” och vilka krav det ställs på 
byggnaden.

Rätt åtgärd i rätt tid?
Vi hjälper dig hitta de bästa alternativen



VärmeCenter jobbar med cellulosa lösisolering. Oavsett vilken 
energilösning du valt finns det ytterligare energi och pengar att 
spara på med rätt isoleringsmetod till din fastighet.
Vi blåser och packar in isoleringen snabbt och effektivt.
Vår målsättning är:
• Att till för kunden rimliga kostnader föreslå och utföra arbeten 
som skapar en minskad energiförbrukning för fastigheten. 
• Att i avtalad tid utföra arbetet.
• Att arbetet utförs utifrån högsta kvalitetskrav. 
• Att planering av utförandet hålla överenskomna tider. 
• Att vi alltid finns till hands för att svara på frågor. 
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