


ISAB - ISOLERING MED LÖSULL

Vi på ISAB har isolerat med lösull sedan 1979. Vi har hela tiden använt oss av 
PAROC® stenull och erbjuder numera även glasull från Knauf samt träfibermaterial 
(cellulosa) från Ekofiber.

Våra material är typgodkända eller CE-märkta och kan med fördel användas vid 
isolering av såväl plana bjälklag som snedtak, golv och väggar.

Vi har sju lastbilar verksamma i södra och mellersta Sverige. Vi arbetar med både 
nybyggnation och tilläggsisolering av äldre fastigheter. Våra jobb kontrolleras av SP 
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Vi är certifierade enligt Behörig Lösull 
(ersätter BoT från 2012). Vi har ett nära samarbete med våra materialleverantörer för 
att säkerställa kvaliteten vid installation.

Vi har under våra dryga 30 år i branschen knutit många kontakter med byggare runt 
om i södra Sverige och levererar idag lösull åt fler än 500 återkommande kunder.

Vi jobbar även åt PAROC® som leverantörer av lösull till t ex:

SKANSKA

NCC

MYRESJÖHUS

ANEBYHUS

GÖTENEHUS

WILLA NORDIC

VÄRSÅSVILLAN

SÄVSJÖ TRÄHUS



KONTAKTA OSS

0708 - 56 77 78

David Johansson
info@isabisolering.com

Oskarshamn - Kalmar
och Kronobergs län

0709 - 40 30 81
Thomas Johansson
thomas@isabisolering.com

Jönköping - Västra Götaland
och Jönköpings län

0733 - 82 10 85
Marcus Johansson
marcus@isabisolering.com

Karlskrona - Blekinge

0722 - 11 12 75
Kenth Nilsson
kenth@isabisolering.com

Malmö - Skåne

LÖSULLSISOLERING

Lösullsisolering av vindsbjälkar, golvbjälklag, snedtak 
och väggar. Vi använder oss i huvudsak av stenull från 
PAROC® – det i särklass mest använda och beprövade 
lösullsmaterialet på marknaden. Vi erbjuder även glasull 
från Knauf och Cellulosa från Ekofiber.

Vi arbetar både med isolering av nya byggnader och 
tilläggsisolering av befintliga. Arbetet för en normalstor 
villa klaras av på under en dag även om vi gör 
kompletteringsarbeten.

Vi isolerar även nya snedtak, golvbjälklag och väggar 
med lösull.

KOMPLETTERINGSARBETEN

Kompletteringsarbeten på vindsbjälklag. Exempelvis 
montage av luftspalter för att tillgodose takfotsventilation, 
byggnation av brädgångar på vindsbjälklag med mera.

Vi har material och erfarenhet som gör att vi ordnar detta 
snabbt och effektivt.

UTSUGNING

Utsugning av lösullsisolering som ligger på vindsbjälklag. 
Detta är en kraftigt ökande del av lösullarbetet, beroende 
på att allt fler av de fastigheter som renoveras, byggs om, 
eller rivs redan är isolerade med lösull. Det är en mycket 
smidig och lönsam åtgärd både för kunden och miljön.

WWW.ISABISOLERING.COM



POSTADRESS

ISAB isoleringsspecialisten
Box: 521
572 25 Oskarshamn

Org. Nr. 556209-4523

BESÖKSADRESS

Notera att vi inte alltid finns på plats

Oskarshamn
Väderumsvägen 1
572 36 Oskarshamn
Telefon: 0491-105 20

Jönköping
Björnebergsvägen 120
564 21 Bankeryd
Telefon: 036 – 12 62 00

Karlskrona
Idrottsvägen 2
370 24 Nättraby
Telefon: 0455 – 38 34 13

Malmö
Stillmansgatan 12
212 25 Malmö
Telefon: 040 – 126 970

WWW.ISABISOLERING.COM


