
 

Reservation 

Woody Bygghandel reserverar sig för eventuella felaktigheter kring produkter, bilder, byggnadsbeskrivningar och checklistor. 

Användning av checklistor som erhålls från webbplatsen sker på egen risk. 
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Checklista för lyckat isoleringsprojekt 

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda 
förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för 
dig själv och för dina medarbetare. 
 
 
För ett lyckat projekt bör du göra följande: 
 

 Gå igenom projektet med din kund, rekommendera metodval, förklara processen och 
vad som ingår respektive inte ingår i ert åtagande. 

 Gör en noggrann planering och arbetsberedning av projektet. 

 Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woody-
rådgivare: Ha ett startmöte med oss! 

 Välj rätt material avsett för rätt moment och ändamål. Glöm inte att beställa 
förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet. 

 Håll kunden väl informerad löpande under processens gång. 

 Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov. 

 Följ upp med både kund och din Woody-rådgivare efter genomfört projekt. 
 

Checklista isoleringsprojekt: 

 Gör en kalkyl för att beräkna isolertjocklek, kalkyler finns på energimyndigheters 
hemsida, eller via tillverkare. 

 Gör kunden uppmärksam på att isolering bör ske innan ett eventuellt byte av 
värmesystem. 

 Gå igenom och identifiera eventuella tidigare skador i konstruktionen till exempel gamla 
fuktskador eller påväxt av mögel, och åtgärda eventuella fel. 

 Uppmana kunden att regelbundet kontrollera konstruktionen i efterhand för att 
upptäcka eventuella fel i tid. 

 Informera gärna om riskerna med tilläggsisolering, det inger ett bra och 
förtroendeingivande intryck. 

 Glöm ej att planera för nya och justera befintliga installationer, exempelvis eluttag, 
innan tilläggsisolering utförs. 

 Ska vindsbjälklaget isoleras, glöm ej att planera för ny landgång och beställ material till 
denna. 

 
 
 
 
 
 
 


