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og gulve

 

 

  

 

Isocell er
Europas største 
løsuld-producent

Isocell 
papirisolering:
• Yder en højeffektiv isolering
• Sparer dig for både tid og penge
• Er utroligt nemt at arbejde med
• Reducerer støjgener
• Har en høj brandklasse
• Er modstandsdygtig overfor 
   fugt, råd og svamp
• Forbedrer klimaet og komforten
• Er genbrugspapir
• Er miljø- og energirigtig

Læs mere på 
www.cbidanmark.dk

CBI Danmark A/S er 
vores leverandør af papir-
isolering fra Isocell

Få et gratIS og 
uForpLIgtende 
ISoLerIngStjek

Cellulose Baseret
Isolering fra Isocell
er den bedste isolering
mod kolde fødder
om vinteren ...

- og mod
varme 

rum om
sommeren

 

 
  

CBI Danmark 
+Partner står for 
bæredygtigt 
samarbejde og 
papirisolering af 
høj kvalitet

 

 



 

 

  

Råmaterialet er genbrugspapir, 
som genanvendes til granuleret, 
miljøvenligt isoleringsmateriale. 
Papirisolering anvendes primært 
i loftskonstruktioner, i hulmure, 
i etageadskillelser og i 
skillevægge.

Hvad er 
ISoCeLL?

papirisolering  fra 
Isocell er særdeles 
velegnet til alle 
former for byggeri
Papirisolering har fremragende 
isoleringsegenskaber indenfor både 
bygge- og renoveringsprojekter, 
ligesom det er et godt, nemt og 
prisbilligt produkt at anvende, 
hvis man skal have efterisoleret 
eksisterende bygninger.

Isoleringsmaskinen har 
en høj indblæsningsevne, 
og på den måde sikres, at 
papirisoleringen når ud 
i selv de yderste sprækker, 
revner samt omkring rør. 
Derved undgås kuldebroer 
og lignende uhensigts-
mæssigheder.

Batts

Granulat

Batts

Granulat

efterisoler dit 
hus nu, få varmen
og spar penge

gårsdagens avis er
morgendagens isolering

I forbindelse med energireno-
vering er det vigtig at nedsætte 
varmetabet og CO2 udledningen 
mest muligt. 

Denne forbedring skal naturlig-
vis ske ved en investering med 
kortest mulig tilbagebetalingstid. 
Begge dele kan opfyldes, når 
bygningen efterisoleres.
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