MODERNISERINGS-

PAKKEN

Den gennemgribende
energirenovering

Går du og drømmer om et gennemmoderniseret
hus? Gør drømmen til virkelighed med
MODERNISERINGSPAKKEN
Trænger din bolig til en gennemgribende renovering? Og
drømmer du om at bo i et hus, der fremstår helt nyt, moderne og
med et sundt indeklima? Så er MODERNISERINGSPAKKEN oplagt
for dig. Med MODERNISERINGSPAKKEN vil dit hjem fremstå
helt nyt, lyst og lækkert – og du sparer på energiregningen
hver eneste måned. Løsningen kan f.eks. bestå af nye vinduer,
døre og ovenlysløsninger, ombygning af tagkonstruktion
og facadeisolering med puds samt ventilationsanlæg og
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 MODERNISERINGSPAKKEN

MODERNISERINGS-

PAKKEN

Eksempel på nuværende situation:
Murstensparcelhus med fladt tag fra
1960’erne. De tekniske installationer
er af ældre dato. Både tag, vinduer og
døre med termoruder trænger til at blive
udskiftet. Der er problemer med ovenlyskuplerne. Og isoleringsniveauet lever ikke
op til dagens standard.

SÆRLIGE GENER I DET DAGLIGE:
• Træk og kulde fra vinduer og ydervægge
• Problemer med at holde en behagelig
temperatur
• Forældet varmekilde – f.eks. oliefyr
• Mørke rum med for lidt dagslys
• En høj varmeregning
• Dårligt indeklima med for høj
luftfugtighed

SAMLET NUVÆRENDE
ENERGIREGNING

37.000 kr.
Varmeforbrug 30.000 kWh eller
3.000 liter olie og 5.000 kWh el.

Eksempel på ny energi med MODERNISERINGSPAKKEN:
KONKRETE LØSNINGSFORSLAG:
• Energieffektive og automatisk regulérbare
cirkulationspumper
• Trådløst styrede radiatortermostater med
indbyggede spareprogrammer

KONKRETE PRODUKTVALG:
Danfoss Link CC™ og living connect™ elektroniske radiatortermostater
Danfoss – Air – ventilationsanlæg med varmegenvinding
Danfoss – Jordvarme eller luft-til-vand varmepumpe

• Isolering af tekniske installationer

Grundfos – ALPHA2 – Centralvarmepumpe

• Nye vinduer og døre

Grundfos – Comfort PM – Varmtbrugsvandspumpe

• Udskiftning af gamle ovenlyskupler

VELUX ovenlyskupler – udskiftning

• Etablering af ekstra ovenlyskupler eller -moduler

VELUX ovenlysmoduler – nyetablering

• Ombygning af tagkonstruktionen med ekstra
isolering

VELFAC – Nye vinduer og døre

• Facadeisolering med puds eller beklædning

Facaderenovering – Isolering med ROCKWOOL REDAir eller REDArt facadesystem

• Ventilationsanlæg

ROCKWOOL – Efterisolering af Built-up tag

ROCKWOOL – rørisolering

• Varmepumpeløsning
FORDELE VED LØSNINGEN:
• Gennemmoderniseret bolig med nyt og
moderne udtryk med nye facader og vinduer
• Lavere varmeregning, der er med til at
finansiere investeringen
• Minimal vedligeholdelse
• Optimalt indeklima med nyt ventilationsanlæg
• Ny varmepumpe baseret på vedvarende
energi
• Mere dagslys med ovenlyskupler og
ovenlysmoduler med solafskærmning
• Et bedre indeklima; Ingen træk fra kolde
vægge og vinduer, hele rummet kan bruges
Nemmere at holde en behagelig temperatur i
hjemmet

Erfaringer viser, at de nævnte løsninger kan installeres til i alt 715.000 kr.

EKSEMPEL PÅ
LÅNEBEREGNING:
Energibesparelsen betaler
lånet på 36 år
Efter 36. år giver
MODERNISERINGSPAKKEN
et overskud på 1.700 kr./måned
Tilskud via energiselskab: 17.000 kr.

INVESTERINGSPRIS OP TIL:
715.000 KR.

ENERGIBESPARELSE:
OP TIL

54 %

20.000 kr./år

• Mere præcis regulering af radiator- og
gulvvarme
• En god investering, der gør din
bolig meget 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

