STORE KOSTNADSBESPARELSER
MED NY TYPE AV
FASADREHABILITERING

Store kostnadsbesparelser med ny type av
fasaderehabilitering
Thermogaia er et mindre svensk foretak som spesialiserer seg på å
redusere eiendomsselskapenes energikostnader ved hjelp av en ny måte
å renovere fasader. Selskapet skifter vinduer, ordner fasaden, maler om
med et keramisk belegg og bytter lufteventiler for varmtvann.
Med denne metoden kan eiendomsselskapene spare mellom 30-40 %
i energikostnader til en nærmere 50 % lavere pris sammenlignet med
tilleggsisolering.

Stångåstaden i Linköping

Renoverte en eiendom med ThermoGaia sensommeren 2015
Fasaden var i dårlig stand og flere partier ble pusset om, spesielt rundt
vinduene. Etter pussarbeidet ble hele fasaden og yttertaket beskyttet
med Termoskydd. Evalueringen av energispareffekt og fukt pågår. De er
en av de første i Sverige som har valgt å bruke ThermoGaias nye
totalentreprise for energibesparelse.

Karlstads Bostads AB sparte 12,7 % med Termoskydd

ThermoGaia malte 6 hus med Termoskydd i 2014 på Orrholmen på
oppdrag av KBAB. Evalueringen viser en energibesparelse på 12,7 % og
at fukten i fasadene ble halvert.
Husene ble oppført på 60-tallet med sandkalksteinsfasader. Ingen andre
tiltak er utført.
Sommeren 2015 valgte man å fortsette med Termoskydd og behandlet
ytterligere 7 eiendommer.

Victoria Park i Eskilstuna

forvalter et boligområde der man behandlet fasadene med Termoskydd
allerede i 2014, nå har man valgt å gå videre med ThermoGaias
helhetsløsning og skifter også vinduer for å øke energibesparelsene enda
mer.

Thermogaia gir garanti

Thermogaia gir en garanti på at den beregnede besparelsen blir så stor
som angitt i tilbudet.
Selskapet tar også hele ansvaret for renovering av eiendommens fasade.
I helhetsløsningen inngår blant annet utskifting av vinduer,
fasaderenovering og behandling med det keramiske belegget Termoskydd. Vi bytter også lufteventiler for varmvann. Vi bruker en ny
prosessorientert arbeidsmetode der mye av planlegging ligger i starten
av prosjektet for å ta vekk unødvendige kostnader.
Metoden med å foreta all ytre rehabilitering samtidig har vært vellykket,
og beboerne har satt pris på den korte tiden arbeidet er utført på.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan ThermoGaias nye
helhetsløsning fungerer
Olle Löfdahl, olle.lofdahl@thermogaia.se
Berit Lönn, berit.lonn@thermogaia.se

