
Una gran quantitat de l’energia consumida en llum, gas i aigua  
calenta, desapareix de la nostra llar de manera silenciosa...

Les pèrdues energètiques més importants es produeixen tant
en els tancaments com a través dels mateixos murs dels nostres 
habitatges i equipaments.

COOL HAUS HABITAT presenta solucions constructives 
basades en l’eficiència energètica mitjançant l’aplicació de 
materials aïllants, tant per projectes de rehabilitació com
per projectes d’obra nova.
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Eficiència energètica i confort tèrmic i acústic

L’ENERGIA 
MÉS EFICIENT 
ÉS LA QUE 
NO ES PERD 15% 

a través del terra

35% 
a través 
de les parets

25%
a través 
del sostre

25%
a través 
de les portes
i finestres

PRINCIPALS
PÈRDUES A
LES LLARS

La solució energètica més eficient

Aïllament tèrmic i acústic per la llar

Protecció contra el fred i la calor

Benestar per a famílies i empreses 

Estalvi real a la factura energètica
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6 bones raons per aïllar la seva casa

Triar un bon aïllament tèrmic, gruixut i amb bones carac- 
terístiques ens proporcionarà una casa amb una demanda
energètica molt baixa. Exponencialment estalviarem en les
nostres factures energètiques de gas, llum, gasoil...

Una casa ben aïllada ens proporciona un estalvi econòmic 
molt elevat a les nostres factures energètiques, arribant fins a 
un 75% al llarg de tota la vida útil.

Aïllar tèrmicament la nostra casa ens proporcionarà un am-
bient en la nostra llar molt més sa i confortable, amb menys 
demanda de calefacció i climatització.

Si aïllem acústicament la nostra llar, aconseguirem un ambient 
molt més tranquil on viure, sense sorolls, obtenint així un lloc 
de descans molt confortable.

Disposar de cases amb un adequat aïllament tèrmic ens evitarà 
patologies a la nostra llar com ara humitats per condensació, 
les quals ens transmeten malalties per l’aparició de floridures, 
fongs, i altres paràsits.

Aïllar una llar de manera econòmica, amb un cost reduït li supo- 
sarà reemborsar la seva inversió en un termini màxim d’entre
1 i 3 anys. A partir d’aquest moment és possible estalviar mes 
a mes en energia, gràcies a l’efectivitat dels aïllaments tèrmics.

Estalvi energètic

Estalvi econòmic

Confort tèrmic

Confort acústic

Salubritat

Revaloració econòmica

CASES         EFICIENTSD


