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Pohladily nás první sluneční paprsky a probudily přírodu ze zimního spánku. Města se
čistí, vy uklízíte zimní oblečení, probíráte staré věci a pořizujete nové na nastávající
sezonu, ale hlavně věnujete svůj čas úklidu domu. Okna, koberce, skříně, záclony – nic
neunikne naší horečné aktivitě. Jaro v nás jednoduše probouzí zvláštní úklidový pud.

  

Dříve býval jarní úklid pořádná dřina. Dnes je tomu díky domácím pomocníkům všechno
jednodušší. Věřili byste, že jen za úklidovou chemii každoročně utratíme téměř dvě miliardy
korun? Jarnímu úklidu propadá více než dvě třetiny našich domácností.      

  

Nedávejme si malé cíle

  

Nejen v prostorách, kde trávíme většinu času, se dá uklízet. Naše domovy mají i půdu, která
potřebuje také porovnat.
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A když už budete při úklidu a třídění starých nefunkčních věcí, zamyslete se nad dalším
využitím vaší půdy. Zateplení. To je to správné slovo. Zateplení kouzelnými vločkami minerální
izolace MAGMARELAX.

  

  

Chytrá technologie zateplení

  

Také sníte o letním bydlení na půdě? Půda přímo volá po přestavbě k trvalému nebo letnímu
bydlení. Nepravidelné tvary a šikmé stěny popouštějí uzdu fantazii. Jaké skýtá možnosti! Jak si
ten sen splnit?

  

Trochu investovat do podlahy půdy. Moderní technologie umožňují postavit naprosto rovnou
podlahu a tu zaizolovat. Izolace výrazně zvyšuje komfort bydlení. Tlumí hluk a v zimě chrání
spodní místnosti před únikem tepla. Příkladem takového řešení na míru je stropní systém MAG
MARELAX®
.

  

Montovaný strop MAGMARELAX® vám zajistí zateplení stropu a vytvoří lehkou, přesnou,
variabilní, vysoce únosnou, finančně nenáročnou a přesto moderní, ekologickou a krásnou
podlahu. Je vytvořena z OSB desek a izolace minerální vlnou vyhoví požadavkům dotace na
zateplení domů. Systém je snadno dostupný – konstrukce je hotova za jeden den.

  

Odborný pracovník nafouká zhruba za tři hodiny minerální vlnu do dutin v podlaze půdy nebo
do nově vytvořené konstrukce podlahy za běžného provozu domácnosti. Není ani třeba půdu
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příliš vyklízet. Pracovníci nenadělají nepořádek, nevzniknou odřezky. Pracují tak, že ani paní
domu nepocítí, že se na půdě něco děje. Doba aplikace foukání je velmi krátká, nepřesáhne
zpravidla tři hodiny a izolační vrstva je jednolitá. Nejsou zde mezery, nevznikají tepelné mosty.
Tím se v zimě dosahuje velkých úspor nákladů na topení. Právě stropem totiž uniká až třetina
tepla. To je další obrovská výhoda nové izolované podlahy na půdě.

  

Technologie systém MAGMARELAX

  

je ideální pro zateplení plochých i sedlových střech, ale také do atypů domů typu okál. Díky
systému foukáním, není třeba žádné stavební povolení a máte záruku více jak na 15 let.

  

Kouzla nejsou žádné čáry

  

Proč tedy nevyužít příležitosti, kterou skýtá jarní úklid? Nejenže máte vyklizenou půdu, ale
vznikne tam perfektní sezónní bydlení, které si můžete postupně vylepšovat k obrazu svému.
Investice do nové zateplené podlahy představuje pár desítek tisíc. Vlastně je za hubičku když
uvážíme, že zateplením lze ušetřit tisíce korun ročně za topení. Návratnost nepřesáhne pět let.

  

Více se informujte na www.mojeizolace.cz  nebo na telefonu 800 100 533
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