
TERMOGRAFI

- en INDLYSENDE IDÉ
for alle, som gerne vil
SPARE PÅ ENERGIEN!
Et termografi af dit hus 
viser vej til besparelserne.



START MED 

ET TERMOGRAFI

når du overvejer at 
energiforbedre dit hus

 

Et termografi af dit hus fortæller ganske 
tydeligt, hvor der kan være behov for at 
tænke på energiforbedringer. Termogra-
fiet foretages med et specielt varmeføl-
somt kamera, og billedet afslører med 
det samme, hvor der er kuldebroer, utæt-
heder, mangelfuld isolering, uheldige 
konstruktioner og lignende.

Derfor er termografi et rigtig godt ud-
gangspunkt når du overvejer at energi-
forbedre. Med termografiet i hånden 
kan vores specialuddannede energivej-
leder nemlig hurtigt og effektivt lokali-
sere ”energislugerne”, give et forslag til 
forbedringer og udfærdige et tilbud, så 
du kan afgøre, om en energiforbedring 
er lønsom.

 

Tømrermester og energivejleder Bent Jensen: Vi har udelukkende investe -
ret i et termografi kamera, fordi vi mener, et termografi er et godt ud -
gangspunkt for at lokalisere, hvor det kan lønne sig at energiforbedre.

tilbud på arbejdets udførelse.

Til gengæld
får du 1500 kr. I NEDSLAG

når vi udfører arbejdet.

For kun 1500 kr. får du ikke bare et ter-
mografi. Men en vurdering af en kval -
ificeret medarbejder, som er i stand til 
at foreslå de optimale løsninger. Der-
for tilbyder vi termografi sammen med 
et forslag til energiforbedringer og et 



Vores energivejleder 
SIKRER DIG 
at du får noget godt 
ud af billederne

er god at HAVE MED
En energivejleder er en håndværker, som 
har valgt at uddanne sig til at kunne vej-
lede bredt og tværfagligt om de tekni-
ske muligheder for at spare energi i en 
bygning. En uddannet energivejleder er 
dermed i stand til at spotte, hvor der er 
oplagte energibesparelsespotentialer i 
en konkret bygning.

Målet er at give boligejerne og ejere 
af mindre erhvervsbygninger adgang 
til håndværkere, der er i stand til give 
en helhedsvurdering af, hvor det kan 
betale sig at sætte ind for at spare på 
energien − i stedet for at kigge på en-
kelte komponenter eller bygningsdele 
hver for sig. 

HUSK: 
Du kan få skattefradrag 
for arbejdslønnen når du 
energiforbedrer dit hus.

Læs mere på 
www.bentjensen.eu

Udbyttet af at udføre energiforbedringer 
på din ejendom kan ikke kun aflæses i 
besparelser på energiforbruget. Ofte har 
energiforbedringer også positiv indfly-
delse på indeklimaet og giver ejendom-
mens beboere øget velvære i dagligda-
gen. Hertil kommer, at energiforbedringer 
også i høj grad er med til at fastholde 
husets værdi og omsættelighed.

Byggeleder og energivejleder 
Ryan Klysner: Uddannelsen som 
energivejleder gør mig i stand til at 
vejlede bredt om energiforanstalt-
ninger – herunder også om reglerne 
for skattefradrag for timelønninger 
og mulighederne for tilskud fra fx 
forsyningsselskaberne.



Siden 1984 har Bent Jensen A/S været en sikker samarbejdspartner
inden for alt tømrer og snedkerarbejde.

• Vi drives af lysten til at gøre tingene bedre, 
 mere kreativt og altid med bevidstheden om at
 GODT HÅNDVÆRK GIVER TRYGHED.

• Vi støtter vore kunder, vi er fleksible, og vi samarbejder.

• Vi giver inspiration til det rigtige valg af udformning, 
 inddeling og materiale.

Det vil sige: Gode håndværkerløsninger, gennemtænkte og solide!

Tilbygning med loft til kip til sommerhus 
i Vejby, Nordsjælland. Energioptimering 
af det oprindelige hus med efterisolering 
og montering af nye vinduer og døre.

1. sal på byhus i Herning ombygget til 
udnyttelse med høj rejsning og 6 meter 
bred kvist på havesiden. Nye energi-
vinduer isat og isolering efter BR10.

Renovering og efterisolering af ældre 
ejendom på Samsø. 1. sal moderniseret 

med loft til kip. Træ/alu vinduer med 
lavenergiglas monteret.
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BENT JENSEN A/S vil 
gerne være din tømrer!


