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Bakom renZEROTM-projektet står Paroc, den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet, 
Nibe, Europas största producent av värmepumpar och Elitfönster, Sveriges största fönstertillverkare. Projektet stöds av 
Finska Tekes, och är delvis EU-finansierat. De tekniska beräkningarna kommer från Teknologiska forskningscentralen VTT. 
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Pressmeddelande renZERO presenterar resultat från piloten på Länsmansvägen 
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Detta är renZERO konceptet 
 

renZERO™ konceptet är utvecklat av Paroc i 
samarbete med Elitfönster och NIBE för att ge en 
möjlighet att renovera befintliga byggnader så att de 
möter morgondagens krav på en nära-noll-
energibyggnad. Renoveringen kan göras i olika steg 
beroende på vilken investering man planerat och 
genomförandet är enkelt och kostnadseffektivt. 
Konceptet är i första hand utvecklat för mindre 

byggnader upp till två våningar och består av samtliga delar som behövs för att genomföra en 
energirenovering till NNE. 
 
– Renoveringen skall kunna göras i olika steg beroende på vilken investering man planerat och 
genomförandet skall vara enkelt och kostnadseffektivt, säger Lars-Erik Olsson, Produktchef på 
Paroc. 
 

 
Ingående delar 
1 Fasad med isolering 
2 Fönster, dörrar och omfattning 
3 Tak 
4 Värme och ventilation 
5 Isolering av rör och kanaler 
6 Täthet 
 

 
Ingående produkter 
Serietillverkning av de nya produkter som ingår i renZERO konceptet har påbörjats och 
produkterna finns tillgängliga på marknaden fr o m April, 2014. Paroc, Elitfönster och Nibe 
distribuerar produkterna via sina ordinarie distributionskanaler. 
 
För att underlätta genomförande av energirenovering stöttar Paroc med 
 
1 Utbildning av fackhandeln 
2 Utbildning av byggentreprenörer vid utbildningsträffar anordnade av byggfackhandeln 
3 Teknisk rådgivning till entreprenör vid renoveringsprojekt 
4 Listning av alla utbildade återförsäljare och entreprenörer på PAROC.SE 
 
 


