Troels Jørgensen A/S er uddannet specialist i
STO-facadeisolering
STO-Danmark A/S har i samarbejde med Troels Jørgensen A/S
uddannet virksomhedens murere til specialister i STOfacadeisolering.
STO-facadeisolering er et fantastisk produkt som både isolerer,
forskønner facaden og er energibesparende. Pudsoverflader
udføres i strukturer efter eget valg, stort farveudvalg og med
flere års vedligeholdelsesfri overflade.
Har facadeisolering interesse, er I velkommen til at kontakte
Troels Jørgensen A/S for yderligere oplysninger eller et uforpligtende tilbud - Byggeleder Jens Andreasen tlf. 22 20 93 50.
Sto er verdensførende indenfor facadeisolering med omkring
400 millioner m2 fordelt på mere end 50 år.
Gør en indsats for både at spare penge og forbedre miljøet.

Færdig facade Hasseløvej 81, Hasselø
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STO-facadeisolering opbygges udvendig på eksisterende facade
Læs mere på www.stodanmark.dk

Fordele med facadeisolering


Lavere energiforbrug
Mindsker udgiften til opvarmning



Forøger boligens kvalitet
Vægge med udvendig isolering forhindrer temperatursvingninger indendørs, sørger for jævn varme
og træk undgås



Forbedre boligens indeklima
Isolerede ydervægge forhindrer, at der dannes kondens på indervæggene om vinteren og at uønsket
opvarmning sker om sommeren.



Forøger boligens værdi
Huse med lavt energiforbrug har en højere markedsværdi og er lettere at sælge eller udleje.



Formindsker miljøpåvirkninger
Huset forbruger mindre energi og udslipper færre skadelige partikler i naturen, hvilket er en fordel for
både din økonomi og miljøet.
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Eksempel på en af vores facaderenoveringer:
Facade før facadeisolering.
Eksisterende facademalet gasbetonblokke .
De energibesparende 50 mm facadeisoleringsplader er monteret med lim på bagsiden og fastgjort med dybler.
Facadeisoleringen påføres puds med indbygget glasfibervæv.
Herefter påføres et mellemlag med puds, som primes inden
slutbehandling.
Slutbehandling udføres i struktur efter eget valg.
Pudsede sålbænke behandles med STO Flexyl inden montering
af sålbænke som ekstra sikring mod vandindtrængen.
Facade efter facaderenovering.
Ejendommen fremstår som et nyt hus i et smukt facadeudtryk
og med lang levetid og vedligeholdelsesfri overflade.

Mosevænget 1, Nakskov
Foto: Bygherre

Du kan sænke din udgift til energi betydeligt og samtidig bidrage til at mindske den igangværende klimaforandring, ved at sørge for et velisoleret hus.
Et isoleret facadesystem er en løsning, som påføres på ydersiden af bygningen. Både ved nybyggeri og ved renovering. Princippet er som en termokande, hvor der kun svinder lidt energi gennem husvæggene.
Også lineære kuldebroer ved etageadskillelse, vinduestilslutninger, hjørner osv. elimineres med udvendig isolering. En facadeisolering er mere effektiv i forhold til hulmursisolering og indvendig efterisolering.

Begge nævnte referencer har givet lov til, at interesserede er velkommen til at kigge forbi og se resultatet på
nær hold.
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Hasseløvej 81, 4873 Væggerløse
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