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Tilläggsisolering av vindsförråd – Nytt golv och nya förråd 

När man tilläggsisolerar en vind med lägenhetsförråd kan man göra på några olika sätt. Ofta är de 

befintliga förråden i ganska dåligt skick efter kanske 40, 50 eller till och med 60 års användning. Om man 

har ett behov av att byta ut dem mot modernare förråd är det lämpligt att göra detta i samband med en 

tilläggsisolering. Vi på ISAB kan erbjuda en helhetslösning med hela processen från demontering av de 

gamla förråden till de nya är monterade och klara.   

Arbetet omfattar:  

 Demontering och bortforsling av gamla förråd 

 Uppstolpning och byggnation av nytt golv 

 Tilläggsisolering med 300 mm lösull 

 Inklädning av takfot med råspont 

 Montering av nya förråd 

Nedan följer ett antal bilder som illustrerar de olika stegen. Kontakta gärna oss för en konsultation och 

offert. Detta är naturligtvis kostnadsfritt. 

 

 

Figur 1. Befintliga förråd som demonteras 
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Figur 2. Befintliga förråd som demonteras 

 

 

Figur 3. Uppstolpning av golv samt montering av golvspånskiva 
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Figur 4. Sarg och insteg till vinden 

 

 

Figur 5. Tilläggsisolering med lösull under och utanför nytt golv 
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Figur 6. Inklädning av takfot med råspont 

 

 

Figur 7. Montering av nya vindsförråd 
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Figur 8. Montering av nya vindsförråd 

 

Vi är certifierade enligt Behörig Lösull och är medlemmar i Lösullsentreprenörerna inom Sveriges  

byggindustrier. 

För mer information kontakta någon av oss: 

Kenth Nilsson Marcus Johansson David Johansson Thomas Johansson 

Malmö Karlskrona Oskarshamn  Jönköping 

0722 – 11 12 75 0733 – 82 10 85 0708 – 56 77 78 0709 – 40 30 81 

040 – 126 970  0455 – 38 34 13 0491 – 105 20 036 – 12 62 00 

kenth@isabisolering.com marcus@isabisolering.com info@isabisolering.com thomas@isabisolering.com 

 

 

mailto:kenth@isabisolering.com
mailto:marcus@isabisolering.com
mailto:info@isabisolering.com
mailto:thomas@isabisolering.com

