
Torben og Yvonne har i deres hus 
et værelse på 24 m2,

De 
sidste 5 år har deres søn haft 
svært ved at holde varmen, når 
det blev rigtig koldt.

Ofte han har siddet med stor jakke 
og sovet med mange tæpper for at 
kunne holde varmen.

Værelset har to radiatorer, der 
kører på fuld tryk, og at de har et 
helt nyt fyr installeret.

De kunne ikke bruge traditionel 
isolering, da de mente at det tog 
for meget plads indvendigt.

Torben havde hørt om Aluthermo 
Quattro og mente at det måske 
kunne løse deres problem.

Han kontaktede en tømrer, der 
ikke troede på produktet og sagde 
at på grund af det tynde materiale, 
ville de opleve en rumklang i 
rummet.

Det besluttede alligevel at isolere 
med Aluthermo Quattro.

Han monterede isoleringen i 
gulv, loft og  vægge.

Torben syntes at Aluthermo 
Quattro er nemt at arbejde med, 
det støver ikke, er nemt at skære 
og tape med Alutapen.

I dag har han en glad søn, der 
ikke fryser og kun åbner for 
varmen, når det er meget koldt, 
og så er det kun den ene 
radiator på halv styrke ellers 
bliver der alt for varmt.

Tømreren, der advarede mod 
rumklang kan ikke forstå at der 
ingen rumklang er, når det er så 
tyndt. 

Torben vil meget gerne anbefale 
Aluthermo Quattro  og alle er 
velkommen til at kontakte ham 
eller kigge forbi og få udleveret 
en vareprøve og en brochure.

Torben Pederesen 

Lyøvej 6

8600 Silkeborg

30570191

tpedersen@energi.mail.dk

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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