
Bättre inomhusklimat Minimal störning för de
boende under utförandet

Ökat värde på fastigheten Minskad negativ  
miljöpåverkan

SÄNK VÄRMEKOSTNADEN 
MED MER ÄN 50%

 och få dessa fördelar på köpet
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Marknadens effektivaste system

Smartfront är en unik ventilationslösning som, på 
ett smart och enkelt sätt, uppgraderar ventilationen 
på befintliga fastigheter som även har behov av 
tilläggsisolering.

Systemet uppgraderar miljön för de boende och 
minskar uppvärmningskostnaderna, vilket minskar 
negativ miljöpåverkan.

Energin som går åt till att värma upp ventilations-
luft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet. 
Värmeåtervinning innebär därmed en betydande 
energi- och kostnadsbesparing. I dom flesta fall spa-
rar man mer än 50% av uppvärmningskostnaden.

För fastighetsägaren är Smartfront en trygg inves-
tering som ökar värdet på byggnaden med mellan 
10-12%.

Smartfront kan mer än  
halvera energiförbrukningen

Några av alla fördelar med Smartfront

• Montering sker från utsidan.

• Aktiviteten inne i byggnaden störs minimalt.

• Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden.

• Rören läggs i spår inne i isoleringen.

• Inomhustemperaturen blir mindre känslig för  
 plötsliga ändringar av utomhustemperaturen.

• Ingen lägenhetsyta försvinner, vilket innebär att  
 hyran inte behöver sänkas. 

• Tilläggsisoleringen ger en sammanhängande  
 tätning av fasaden som dämpar trafikljud och  
 buller utifrån.

• Tack vare den höggradiga värmeåtervinningen är  
 tilluften förvärmd till – även vid kallaste väderlek  
 – strax under rumstemperatur.

• Smartfront minskar radon i fastigheter med de  
 problemen. För markradon behövs komplette- 
 rande åtgärder.

• Nya fönster med låga u-värden monteras.

BÄTTRE INOMHUSKLIMAT 
MED SMARTFRONT

Smartfrontmetoden är patenterad 

och har testats av SP.
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Bättre inomhusklimat

Minimal störning boende

Ökat värde på fastigheten

Minskad negativ miljöpåverkan

Med Smartfront blir inomhustemperaturen mindre känslig för plötsliga änd-
ringar i utomhustemperaturen. Smartfront ger ett högre luftflöde med renare 
luft. Tilläggsisolering ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar 
trafikljud och buller utifrån.

Praktiskt taget allt arbete med Smartfront sker från utsidan. Det innebär mini-
mal störning för hyresgästerna och – kanske det viktigaste – att hyresgästerna 
kan bo kvar i sina lägenheter under tiden som arbetet pågår. Varje hyresvärd är 
medveten om svårigheterna med att vid renoveringsarbeten uppbringa ersätt-
ningslägenheter samt kostnaderna det medför.

Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen. Energin som går åt till att 
värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet. Värme-
återvinning innebär därmed en betydande energi- och kostnadsbesparing. För 
fastighetsägaren är Smartfront en trygg investering som ökar värdet på byggna-
den.

Det normala i fastigheter byggda på 50-talet är i nivå F. Vi hjäl-
per dig att flytta upp i energitabellen till klassning A eller B.

Vid 1000 kvadratmeter minskar vi koldioxidutsläpp med cirka 
11 000 kg. Vi minskar negativ miljöpåverkan med cirka 11 kg 
per monterad Smartfront kvadratmeter.

BÄTTRE INOMHUSKLIMAT 
MED SMARTFRONT
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Mått Johanssons väg 38, Box 544, 631 07 ESKILSTUNA
Tel. växel: 016-17 11 30, Fax: 016-17 11 39

www.smartfront.se, info@smartfront.se

Gå in på vår webbsida för att få mer information, eller kontakta våra rådgivare

för att få hjälp med hur du kan spara pengar med Smartfront på dina fastigheter.

Du kan själv räkna på vad du tjänar med Smartfront på vår hemsida, www.smartfront.se. 

VAD SKULLE DU TJÄNA 
MED SMARTFRONT?

RÄKNA UT DIN ENERGIBESPARING
DIREKT PÅ smartfront.se

Följ och gilla oss på Facebook. 
Där delar vi nyheter, kunskap och berättar om vår vardag.
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