EnergiJägarna & Dorocell AB
Vi är proffs på materialpaket och projektering av Thermogrunder, Thermomur och golvvärme.

Systemtänkande är vårt nyckeord, vi levererar skräddarsydda lätta och lättbyggda konstruktioner med fokus på
energibesparing i alla led.
EnergiJägarna och Dorocell har gått samman och bildar ett bolag med ambitionen att vara bäst på golvvärme, grund och
Thermomur®.
Vår produktportfölj innefattar EnergiJägarnas golvvärme, Dorocell Thermogrund och Thermomur®.
Båda bolagen har stor erfarenhet av konstruktion av värmegrunder och tillsammans blir den kompetensen ännu större.
Konstruktion av platta på mark, kompensationsgrundläggning ,pålning och projektering av golvvärme görs på samma
ställe, vilket innebär att vi kommer att kunna hålla korta projekteringstider.
Välkommen till en riktigt golvvärme- och byggsystemleverantör,
Välkommen till Energijägarna & Dorocell
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Vår ambition

Fokus på systemtänkande
Alla våra produkter är anpassade till varandra
Vår Thermogrund, golvvärme och Thermour® levereras kompletta med alla ingående komponenter som du behöver
för att kunna bygga.
Våra system projekteras av våra egna konstruktörer vilket ger en garanti för att gällande föreskrifter och bestämmelser efterföljs. Våra konstruktioner blir kostnadseffektiva och enkla att bygga.
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Golvvärme

Thermogrund®

Konstruktion

Thermomur®

Thermogrund
Ett tryggt och fuktsäkert boende börjar med en bra grund.
Systemet består av en högvärdigt isolerad betongplatta på mark. Grunden hålls torr och elementens låga vikt gör att det
blir enkelt att bygga din Thermogrund. Du slipper alla bekymmer med fukt- och mögelskador. Valfritt golvmaterial kan
användas. Vi har flera olika typer av kantelement, vart och ett anpassat efter specifika behov.
Vid leverans av Thermogrund ingår alla de delar som du behöver för att bygga din grund.

Golvvärme
Komplett system för din trygghet.
Våra system är anpassade för underlag och isolering så att inte onödiga transmissionsförluster uppstår. De samverkar med
värmekälla och ventilationsystem så att huset blir komfortabelt och energisnålt.
EnergiJägarna & Dorocells golvvärmesystem är speciellt framtagna för miljöer med höga krav på reglering av temperaturer
såsom bostäder, kontor och andra offentliga miljöer.
Vattenburen golvvärme ger full frihet att nu och i framtiden välja den lämpligaste energikällan. Vi har marknadens säkraste
och mest komfortabla golvvärmesystem för trä och betongbjälklag med medföljande dokumentation som beskriver allt
från projektering till montering.
Beskrivning och systemlösningar finns på vår hemsida.

Thermomur

®

Ett byggsystem i tiden.
Med ett hus byggt med Thermomur® får du ett tryggt och fuktsäkert boende med låga energikostnader.

Källarväggar

Extra bra isolervärde

Garage

Innerväggar

Thermomur® är ett väggsystem baserat på formgjutna block av expanderad polystyren (EPS). Materialet är lätt att arbeta med och har låg vikt. Färdiga hörn och enkel tillpassning vid öppningar gör att
man kan sätta ihop ett våningsplan på en dag. Systemet används med fördel i souterrängvillor och
källare.
Thermomur® finns i 4 olika varianter beroende på om du vill ha yttervägg, innervägg eller källarvåning.

Egenproducerat
Vi sätter stolthet i vårt arbete
Våra golvvärme- och byggprodukter är noga utvalda. Vi jobbar bara med de bästa leverantörerna utöver
de produkter vi tillverkar själva.

Välkommen att kontakta oss!
Vår hemsida
Välkommen in på vår
hemsida, där finner du
allt du söker dygnet
runt närhelst det passar
dig.
www.eodab.se

E-post
Information:
info@eodab.se
Offertförfrågningar:
offert@eodab.se
Beställning:
order@eodab.se
Service av golvvärme:
service@eodab.se

Telefon
Tel: 010 - 130 69 00

Välkommen till en riktig byggsystemleverantör!

