
Slå et slag for at sælge  
Danmarks foretrukne  
isolering gennem mere  
end 75 år

■   Ubrændbart

■   Fugtafvisende

■   Lydreducerende

■   Lang holdbarhed

■   Fornuftig økonomisk 
løsning

■   Gennemtestet  
kvalitetsprodukt

■   Genanvendelses- 
ordning for brugt  
isolering

Gem
 denne folder  

og brug den som
  

opslagsguide





Stå på mål for ROCKWOOL  
isolering med overblik og 
stærke argumenter

Hvorfor skal dine kunder  
vælge ROCKWOOL?
Uanset om du skal rådgive en privatkunde eller en  
håndværker om isoleringsmaterialer, er der en masse  
fordele ved at vælge ROCKWOOL isolering, som du bør  
fortælle kunden om. 

Derfor får du her en guide, der giver dig de rigtige  
argumenter og overblik.  



Fordele for privatkunden:
Ubrændbart - et isoleringsprodukt baseret 
på sten. De fleste ROCKWOOL produkter er 
klassificerede i de bedste brandklasser 
 - A1 og A2, og medvirker ikke til brand. 
ROCKWOOL isolering kan altså være med til 
at forsinke en brands udvikling, og det kan 
give vigtig ekstra tid til at redde mennesker 
og værdier. 

Fugtafvisende - hvis ROCKWOOL produkter 
udsættes for regn, er det kun de yderste  
få mm, der bliver våde, så når produktet er 
tørt igen, har det stadig samme isolerings- 
evne.

Lydreducerende - produktet dæmper støj 
og reducerer trinlyd. Dette er også med til 
at sikre et godt og behageligt indeklima.

Holdbarhed - ROCKWOOL stenuld er 
fremstillet af sten og andre uorganiske 
materialer. Det betyder, at ROCKWOOL 
produkter ikke nedbrydes og bevarer den 
oprindelige varmeisoleringsevne gennem 
hele konstruktionens levetid. Som uorga- 
nisk materiale kan ROCKWOOL isolering 
ikke angribes af mikroorganismer og kan 
ikke rådne. ROCKWOOL isolering bevarer 
formen gennem hele sin levetid og falder 
ikke sammen inde i konstruktionen.

Hjælp dine  
privatkunder godt 
fra start...



Anbefal en håndværker, der kan sit kram

Mange privatkunder efterspørger en god håndværker. 
Hvis din kunde vælger at benytte en Autoriseret ROCKWOOL  
Partner til sit isoleringsprojekt, får kunden en kvalitetsløsning, 
hvor kvalitetsprodukter kombineres med kvalitetsudførelse.

En Autoriseret ROCKWOOL Partner:  

har gennemgået en specialuddannelse

er omfattet af garantiordning

er underlagt stikprøvekontrol

giver dig en attest på det udførte arbejde

Vi har Autoriserede ROCKWOOL partnere i hele landet,  
og du kan hjælpe din privatkunde med at finde den nærmeste  
på www.rockwool.dk.

Kender du en dygtig håndværker, som ønsker at blive Autoriseret 
ROCKWOOL partner, så kontakt din lokale ROCKWOOL konsulent.

Hvor meget kan din kunde 
spare ved at isolere?
På www.rockwool.dk kan du vise din kunde,  
hvor mange penge der kan spares. Gå ind på  
”TilstandsTjek” på www.rockwool.dk og se  
besparelsen ved efterisolering.  
Du behøver kun at indtaste kundens adresse,  
så får du svaret.

Økonomisk løsning - ROCKWOOL produk-
terne kan kombineres. Hvis man fx sætter 
ROCKWOOL FLEXIBATTS mellem spærene 
og ROCKWOOL A-BATTS eller VALUE BATTS 
over spærene, hvor der ikke er behov for 
flexfunktionen, får kunden en økonomisk 
optimeret løsning.  

Erfaring og kvalitet - ROCKWOOL har været 
på det danske marked i mere end 75 år. Du 
kan tilbyde din kunde et gennemtestet og 
veldokumenteret kvalitetsprodukt.

Genanvendelsesordning for brugt isolering 
Som den første og eneste isolerings- 
producent på det danske marked har  
ROCKWOOL A/S etableret genanvendelse 
for ”brugt” isolering. Stenulden er op til 
97% genanvendelig.

Læs mere på www.rockwool.dk 



Tag den røde førertrøje på, 
når du rådgiver dine  
professionelle kunder

Fordele for håndværkeren ved at anvende det  
professionelle produkt ROCKWOOL FLEXIBATTS:
To unikke flexzoner - Når håndværkeren vælger ROCKWOOL FLEXIBATTS, vil isoleringen slutte tæt, 
forhindre kuldebroer samt gøre det effektivt og nemt at montere.

Leveres i 25 dimensioner - mindre opmåling og tilskæring, og derfor mindre spild og affald.

Levering inden for 24 timer - øget fleksibilitet og dermed bedre mulighed for at levere en veludført opgave 
til tiden.

Levering med truck og kran-til-jord efter dine ønsker* - nemt, hurtigt og effektivt.   
(*se ROCKWOOL salgs- og leveringsbetingelser)

Brugervenlige beregningsprogrammer - Energiberegninger, der giver svar på, hvordan og hvor meget 
håndværkeren kan forbedre kundens energimærkning.

Danmarks foretrukne isolering i mere end 75 år.





ROCKWOOL A/S 

Hovedgaden 501

2640  Hedehusene

Tel: 46 56 16 16

www.rockwool.dk

info@rockwool.dk

ROCKWOOL isolering
- det rigtige valg for dig  
og dine kunder...
■  Mere end 75 års erfaring i at levere kvalitetsprodukter til det danske marked

■  Konstant udvikling og produktoptimering

■  Formstabile produkter der holder hele byggeriets levetid

■  Brugervenlige beregningsværktøjer på www.rockwool.dk - se hvor meget der kan spares

Denne guide er trykt på  
FSC certificeret papir
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