energisparing går rett hjem
(og miljøhensyn også)
Energieffektivitet – alle snakker om
det. Du er kanskje allerede klar
over at strømprisene er i ferd
med å gå opp. Og å redusere
karbonforbruket er noe vi
alle må tenke på. Det er
viktig å velge doble
vinduer som virkelig vil
spare energi og penger
for deg – langt inn i
fremtiden.

www.superspacer.com
energieffektiviteten kommer hjem til deg
lavere strømregninger livet ut

et sunt og godt hjem

det beste stedet i verden
ikke alle doble vinduer er like

Hjemmet er viktig. Å spare energi og holde regningene
nede er også viktig. Og det hele starter med å velge
vinduer, dører og vinterhager med innebygd Super
Spacer® energibesparende teknologi.

De fleste konvensjonelle doble vinduer har en aluminiumseller metallist mellom glassrutene som tapper varmeenergi
og kan føre til tap av opptil 94 % mer energi fra hjemmet
ditt!

Det er på tide å slappe av og se frem
til en mer energieffektiv fremtid.

Velg vinduer utstyrt med Super Spacer®, så kan du kutte
betydelig ned på energien du bruker for å varme opp
hjemmet ditt. Du trenger bare å bytte ut vinduene én gang,
og ved å utstyre vinduene med energibesparende Super
Spacer® kan du spare over 20 % på strømregningene – og
redusere karbonforbruket ditt dramatisk i mange år fremover.

hold varmen – og spar penger
Et vindu fra Super Spacer® vil bidra til å holde
hjemmet ditt varmere – og senke
strømutgiftene. I motsetning til vanlige doble
vinduer vil vinduer utstyrt med Super Spacer®
mellom de to glassrutene sperre varmen inne
der det meste av energitapet vanligvis oppstår.

slik sparer super spacer® energi
nyt freden……
Lyst til å slappe av? Det er lett – hvis du har
valgt vinduer utstyrt med Super Spacer®. Det
er bevist at de reduserer støyoverføring med
opptil 2 desibel.

Solenergi passerer
gjennom glasset
og gjør det
varmere inne.

> energibesparende faktum
Super Spacer® energibesparende vinduer kan spare
husholdet ditt for rundt tre fjerdedels tonn med CO2 i
året – det er omtrent det samme som å la bilen stå i
tre måneder!

Det største varmetapet oppstår ved
glasskarmen. Super Spacer® blokkerer
varmetapet og holder varmen inne i
hjemmet ditt.

> energibesparende faktum
Å installere Super Spacer® anbefalte
energibesparende vinduer kan hjelpe deg til
å spare opptil 2000 kroner i året i egninger

Gir en betydelig forbedring av varmeeffektiviteten til dine nye vinduer

Vi ønsker alle å gjøre hjemmene våre så
trygge som mulig. Det inkluderer å holde
allergener unna. Mugg som forårsakes av
kondens eller konvensjonelle vinduer kan
utløse respirasjonssykdommer som
astma. Super Spacer® reduserer
kondensen med opptil 70 % –
noe som så godt som eliminerer
muggveksten og bakteriene
dette kan føre med seg.

