Kampanjperiod: 1 december 2007 – 30 april 2008

Med sjunkande temperaturer stiger energipriserna. Det kan man göra något åt!
Med WIRUS energisparkampanj.
Vi erbjuder nu: energiglas med ett Ug-värde på
endas
0,7 W/m2K till energisparpris.
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Tala med din WIRUS återförsäljare, han berättar i detalj
hur du kan spara dubbelt upp.

Nu kan du spara massor av energi – och 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.

Om man byter

Det som numera är självklart vid
nybyggnation går att förverkliga även
när det gäller äldre hus: nya energieffektiva fönster. Hur det ser ut i kronor
och ören, visar följande räkneexempel
för en villa med 30 m2 glasyta om oljepriset är 9500 sek/m2.

enkelglas (U-värde 5,8) mot superenergiglas (U-värde 0,7) = 1,872 m3 olja
eller 17.784 sek

enkelglas (U-värde 5,8) mot energiglas (U-värde 1,1) = 1,692 m3 olja eller
16.074 sek

isolerglas (U-värde 3,0) mot energiglas (U-värde 1,1) = 0,684 m3 olja eller
6.498 sek

isolerglas (U-värde 3,0) mot superenergiglas (U-värde 0,7) = 0,864 m3 olja
eller 8.208 sek
Bidrag
Hos länsstyrelsen kan man ansöka
om stöd för installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus.
Stöd ges till åtgärder som slutförts senast
den 31 december 2008. Informationsbroschyrer och ansökningsblanketter
tillhandahålls av Boverket.

1 Superenergiglas
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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 Ug-värde på 0,7 W/m2K. Resultat:
optimal energibesparing.
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2 Metallskikt
Det dubbla ädelmetallskiktet är synnerligen
effektivt. Det stänger ute kylan och hindrar
värme från att läcka ut.

3 Ädelgasfyllning
Ädelgasen i glasmellanrummet ger
ytterligare energibesparing.

Skicka ett kort e-mail via kontaktformuläret på vår hemsida så meddelar vi snarast var du kan hitta
närmaste WIRUS återförsäljare.
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