
Isolering för hela huset

Kompletta lösningar 



Sprutab - ett företag

med hög kompetens
Sprutab har lång och bred erfarenhet och vi har arbetat med lösull sedan 1979. Med en 
hög ambitionsnivå och medarbetarengagemang har vi tillsammans utvecklat företaget 
med fokus på kvalitet, kompetens, kommunikation och yrkesskicklighet. 

Vi har sett och gjort det mesta och har den kunskap och de resurser som krävs för att 
hålla energin på plats. Vi jobbar med egen personal som samtliga har gått utbildning i 
Behörig Lösull, fallskydd, ställning, mobila arbetsplattformar, truck, ergonomi och 
Sveriges byggindustriers  säkerhetsutbildning för byggbranschen. Våra kunniga 
medarbetare bär självklart ID06 och säkerställer att våra åtaganden följs samt att vi hela 
tiden följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Naturligtvis gäller det både 
hantverket och säkerheten.

Självklart är vi medlemmar i  Sveriges Byggindustrier och har kollektivavtal med Byggnads. 



Kvalitetscertifierade installationer 

Kännetecknande för oss är också att vi är mycket kvalitet- och miljömedvetna. 
Vi är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 
samt medlemmar i branschföreiningen för Lösullsisolering och därmed också 
certifierade för Behörig Lösull. 

För dig som kund är det en extra trygghet att anlita ett företag som är  certifierade 
enligt kvalitetsprogrammet Behörig Lösull. En Behörig Lösullsinstallation 
garanterar att installationen uppfyller gällande regelverk och att isoleringen utförs 
med godkända, beprövade och väldokumenterade material. Vi isolerar med 
glasull, stenull och cellulosa, materialet vi använder ska alltid vara bäst lämpat för 
ändamålet. 

Det innebär också att installationen är utförd av specialutbildade lösulls-
tekniker samt att  företaget ingår i det kontrollprogram som gäller för Behörig 
Lösull. Företaget måste också klara de stickprovskontroller som årligen genomförs 
på medlemsföretag och utförda arbeten. I dagsläget är det Gar-Bo som utför 
kontrollerna. Läs gärna mer på isolerarna.se

Färg: Pantone 2945 C Förstahandsval för logotyp är blå vertikal logotyp. Säkerställ att markerat område är fritt.

Horisontell logotyp

Vertikal logotyp



Tilläggsisolering - spar energi och pengar

Varm luft stiger uppåt vilket innebär att tilläggsisolering av vindsbjälklag oftast är en 
mycket lönsam energisparande åtgärd. Ofta är investeringen återbetald inom några år tack 
vare minskade uppvärmningskostnader. Dessutom kräver lösullen inget underhåll och behöver 
inte bytas ut. 

Våra kompletta lösningar startar med en kostnadsfri förbesiktning som utförs av en 
av våra erfarna och utbildade projektledare. Detta för att se vilken produkt som bör 
användas samt om det behövs göra några nödvändiga förarbeten vilket till exempel kan vara 
montering av vindavledare, gångbryggor eller om eventuellt en sanering behövs. 
I vissa fall undersöker vi även objektet med värmekamera för att hitta köldbryggor.  

När vi sen kommer och utför lösullsinstallationen har vi allt vi behöver med oss på lastbilen. 
Våra specialutbildade och certifierade lösullsintekniker installerar lösullen och ser till att 
installtionen uppfyller alla krav enligt Behörig Lösull. 



Lösullsisolera för 

ett optimalt resultat
Det spelar ingen roll om du ska isolera din 
nyproducerade fastighet eller tilläggsisolera en 
äldre fastighet. Lösullsisolering är den optimala 
metoden i båda fallen. Lösull ger en obruten 
isolering utan glipor kring takstolar, stödben, el- 
och ventilationsinstallationer. 

Det är inte bara på bjälklag lösull är optimalt, även 
i snedtak och väggar . Genom att den sprutade 
densiteten ökar elimineras sättningen helt. Med 
lösull uppkommer heller inget spill något som 
sparar både energi och miljö. Man slipper också all 
hantering av isolermaterial på arbetsplatsen. 

Inget jobb är för litet eller för stort för oss, vi 
välkomnar alla kunder, privata husägare, 
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, bygg- 
företag m.fl. 
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Sprutab AB 

Braxenvägen 7 

761 41 Norrtälje

Telefon: 020-28 54 00

E-post: info@sprutab.se

www.sprutab.se

Stockholm . Uppsala . Mälardalen . Roslagen


	Tom sida



