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Energisparkampanj hos WIRUS:
Energisparglas med ett U-värde på

0,6 W/m2K.
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Vill du ha det
varmt och
skönt utan att
se dina
pengar gå
upp i rök?
Sänk dina
energikostna
der.
WIRUS
hjälper till!
Och staten
också!

Du kan spara massor av energi

Det lönar sig – i kronor och ören!
Innan energikostnaderna exploderar är det
klokt att vidta lämpliga besparingsåtgärder.
En sådan åtgärd är att byta till WIRUS fönster med superenergiglas. Det som numera
är självklart vid nybyggnation går att förverkliga även när det gäller äldre hus: nya energieffektiva fönster.

Metallskikt
Det dubbla ädelmetallskiktet är synnerligen effektivt. Det stänger ute
kylan och hindrar värme från att läcka
ut.

Oisolerade eller dåligt isolerade fönster leder
till att stora summor bokstavligt talat eldas
upp varje år.
Isolerglas utan metallskikt
glasrutans
temperatur +9°C
inomhustemperatur
+21°C

Bidrag
Fram till utgången av 2006 gick
det att få skattereduktion när
man bytte ut sina gamla fönster
mot nya, energieffektiva. Regeringen har ställt i utsikt att ett
nytt bidrag ska ersätta det tidigare skatteavdraget. Men sätter du
in WIRUS fönster gör du alltid
en bra affär, även utan bidrag!

Energiglas med metallskikt

Ädelgasfyllning
Ädelgasen i glasmellanrummet ger ytterligare energibesparing.

Hur det ser ut i kronor och ören, visar följande räkneexempel för en villa med 30 m2
glasyta om oljepriset är 9500 sek/m3.
Om man byter
enkelglas (U-värde 5,8) mot energiglas (Uvärde 1,1) = 1,692 m3 olja eller 16.074 sek

Till och med villaägare med hus byggda före
1995 som har fönster med isolerglas, kan
sänka sina energikostnader. (Se grafiken.)
Att slösa med energi är även skadligt för
miljön, eftersom det ger onödigt stora koldioxidutsläpp.
Glas med intelligent high-tech-skikt

enkelglas (U-värde 5,8) mot superenergiglas (U-värde 0,6) = 1,872 m3 olja eller
17.784 sek

Superenergiglas
WIRUS superenergiglas är en
high-tech-produkt med toppvärden. Här används tre rutor i stället för två vilket medför dubbla
ädelmetallskikt. Och det lönar sig,
något som bevisas av ett U-värde
på 0,6 W/m2K. Resultat: ett behagligt inomhusklimat och optimal energibesparing.

isolerglas (U-värde 3,0) mot energiglas (Uvärde 1,1) = 0,684 m3 olja eller 6.498 sek
isolerglas (U-värde 3,0) mot superenergiglas (U-värde 0,6) = 0,864 m3 olja eller
8.208 sek

höga
energivinster

låga
energiförluster

high-tech-skikt

reflekterad
värmestrålning

