
  

Jens og Marianne har et 
sommerhus fra 1947 med en 
tilbygning fra 1978 og ombygning i 
2011.

De brugte Aluthermo Quattro i 
2009 i alle vægge undtagen i 
badeværelse, hvor de har brugt 60 
mm traditionel isolering udvendig, 
for ikke at skulle sætte nye fliser 
på væggene indvendigt.

Før Jens og Marianne byggede 
om overvejede de at sælge deres 
sommerhus, da de ofte kom til et 
koldt og klamt sommerhus.

Der var ligeledes meget dyrt at 
opvarme med Elvarme.

Hvis de skulle isolere med 
traditionel isolering ville de enten 
miste meget plads indvendigt 
eller få et grimt sommerhus med 
tykke vægge og dybe 
vindueslysninger.

Opvarmning er el og brændeovn.

De udlejer sommerhuset fra 1. juni 
til 1. oktober og bruger det selv 
resten af året.

Når de kommer til et koldt 
sommerhus, tænder de for 
varmen og i løbet af 1-2 timer er 
der varmt.

Aluthermo Quattro  er indbygget 
i vægge og gulve i soveværelset, 
i loftet i badeværelset og i 
væggene i resten af huset.

De har ikke haft nogen negative 
oplevelser og regner med at de i 
nær fremtid vil isolere resten af 
gulvene med Aluthermo Quattro.

Aluthermo Quattro er nemt at 
arbejde med, det kradser ikke, 
vejer ingenting og nemt at tape 
sammen.

Eller som Marianne siger det er 
nemt for Jens at isolere alene. 
Det tager ingen tid.

Jens og Marianne vil meget 
gerne anbefale andre at bruge 
Aluthermo Quattro og specielt til 
sommerhus, hvor der ikke skal 
være tykke vægge, er det rigtig 
godt.

Jens og Marianne Theibel
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Refleksive isoleringsprodukter fra 
producenten Aluthermo
importeres, lagerføres, forhandles 
og distribueres af Adflexion Aps, 
som er eneimportør for 
Skandinavien inkl. Grønland, 
Færøerne og Island.
Se www.aluthermo.dk
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