KOMFORT-

PAKKEN

Den større energirenovering

Et sundere indeklima med mere lys og luft – og en
lavere energiregning
Der er mange steder, du kan sætte ind, hvis du ønsker en
lavere energiregning og samtidig vil have et mere moderne
hjem med et godt indeklima. KOMFORTPAKKEN supplerer de
enkle energibesparende tiltag med løsninger, der gør dit hjem
lyst, lækkert og mere behageligt at være i – og ikke mindst gør
din bolig mere værd. Det kan f.eks. være nye vinduer, døre
og ovenlysløsninger, hulmurs- og loftsisolering og isolering
af tekniske installationer – samt varmepumpe. Du kan frit
vælge mellem de mange muligheder. I samarbejde med vores
håndværkspartner kan du sammensætte løsningen, så den
passer nøjagtig til dine ønsker og behov.
Se eksempel på energirenovering med KOMFORTPAKKEN

KOMFORT-

PAKKEN
Eksempel på nuværende situation:
1 ½-plans villa fra 1930’erne opvarmet
med gas eller oliefyr. De tekniske instal
lationer er af ældre dato. Både tag,
vinduer og døre med termoruder trænger
til at blive udskiftet. Der er problemer
med ovenlysvinduerne, og der mangler
generelt dagslys i boligen. Og isolerings
niveauet lever ikke op til dagens standard.

SÆRLIGE GENER I DET DAGLIGE:
• Træk og kulde fra vinduer og
ydervægge

SAMLET NUVÆRENDE
ENERGIREGNING

38.000 kr.

• Problemer med at holde en behagelig
temperatur

Varmeforbrug 33.000 kWh eller
3.300 liter olie og 4.000 kWh el.

• Forældet varmekilde – f.eks. oliefyr
• Mørke rum med for lidt dagslys
• En høj varmeregning

Eksempel på ny energi med KOMFORTPAKKEN:
KONKRETE LØSNINGSFORSLAG:
• Energieffektive og automatisk
regulérbare cirkulationspumper

KONKRETE PRODUKTVALG:
Danfoss Link CC™ og living connect™ elektroniske termostater

• Trådløst styrede radiatortermostater
med indbyggede spareprogrammer

Danfoss – Jordvarme eller luft-til-vand varmepumpe

• Udskiftning af gamle ovenlysvinduer
eller -kupler samt montering af
indvendig gardintilbehør

Grundfos – Comfort PM – Varmtbrugsvandspumpe

• Etablering af ekstra ovenlysvinduer,
-kupler eller -moduler

ROCKWOOL hulmursisolering

• Varmepumpeløsning
• Isolering af rør, hulmur og loftrum
• Nye vinduer og døre

Grundfos - ALPHA2 - centralvarmepumpe
Grundfos – Urstyring af varmtbrugsvands cirkulationsledning
ROCKWOOL loftgranulat
ROCKWOOL – rørisolering
VELUX ovenlysvinduer – udskiftning
VELUX indvendigt gardintilbehør
VELFAC – Nye vinduer og døre

FORDELE VED LØSNINGEN:
• Lavere varmeregning der er med til at
finansiere investeringen
• Nye, flotte vinduer, døre og ovenlys
vinduer – derfor bedre dagslys og
indeklima
• Ny varmepumpe baseret på
vedvarende energi
• Et bedre indeklima;
Mindre træk fra kolde vægge og
vinduer, hele rumet kan bruges.
Nemmere at holde en behagelig
temperatur i hjemmet
• Mere præcis regulering af radiator- og
gulvvarme

Erfaringer viser, at de nævnte løsninger kan installeres til i alt 318.000 kr.

EKSEMPEL PÅ
LÅNEBEREGNING:
Energibesparelsen betaler
lånet på 15 år
Efter 15. år giver KOMFORTPAKKEN
et overskud på 1.750 kr./måned
Tilskud via energiselskab: 18.000 kr.

INVESTERINGSPRIS OP TIL:
318.000 KR.

ENERGIBESPARELSE:
OP TIL

55 %

21.000 kr./år

• En god investering, der gør din bolig
mere værd og lettere at sælge

BetterHome er tryghed for dig hele vejen – fra idé til færdig løsning
Vælger du at energirenovere dit hjem gennem BetterHome får du tryghed og kvalitet hele vejen. Vi samarbejder udelukkende med erfarne, lokale håndværkspartnere,
som er særligt uddannede i energirigtige løsninger. Vores håndværkspartnere vejleder dig altid i helt konkrete løsninger med kvalitetsprodukter fra de fire leverandører.

Læs mere på www.BetterHome.today

