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Vzpomeňte si na hodiny fyziky na základní škole. Teplo se chová přesně podle
fyzikálních zákonů. Ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Když najde skulinku ve
stropě, uniká bez užitku z obytných prostor. Tímto způsobem nám uteče až třetina tepla
mimo vytápěný objekt.

  

Zdá se vám to číslo vysoké? Tak s tím pojďme něco udělat.

  

Velmi elegantní způsob, jak zateplit dům, je zateplení podlahy na půdě. Představujeme vám Sy
stém MAGMARELAX®
. Jedná se o zateplení foukanou minerální vatou, vyrobenou z nejkvalitnější přírodní suroviny –
čediče nebo skla. Roztavením horniny a vytažením velmi tenkých vláken vzniká vata, která má
pozoruhodné vlastnosti.

      

  

Žádná střecha není překážkou
 Ať už máte plochou střechu nebo sedlovou, vždy se pro vás najde správný typ aplikace.

Jedním ze způsobů je izolování do dutiny v podlaze půdy, zateplí se i velmi těžko přístupné
prostory. Stačí jen několik otvorů do podlahy půdy, které se po zafoukání znovu uzavřou. Vše je
tak dokonale utěsněno. Není-li dutina v podlaze půdy k dispozici nebo je příliš nízká, nafouká se
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izolační vata přímo na podlahu půdy, stačí vrstva o síle 20 až 30 centimetrů. Ta již velmi dobře
tepelně izoluje. Poměr ceny a úspory nákladů na topení zde vychází nejlépe. Půda však není
jinak využitelná.
 Další možností je foukání do nové podlahy na půdě. K té přistoupíte, chcete-li dále využívat
půdní prostor. Vytvoří se lehká, velmi stabilní nová podlaha. Stropní systém MAGMARELAX®
je konstrukce z OSB desek na pero a drážku. Kdybyste si podlahu udělali sami, vyjde vám dráž!
Konstrukce se předem připraví a je za jeden den smontována přímo na půdě. Tentýž den se
zafouká minerální izolací a uzavře. Dům nezatěžujete pokládáním těžkých izolačních desek a
betonovou podlahou. Kromě vynikající tepelné izolace vytvoříte protihlukovou a protipožární
vrstvu odolávající teplotě 2.000°C .

  

Výhody foukaných minerálních izolací
 Je to rychlé, bez odpadů a zbytků. Pro zákazníky tato technologie znamená velkou úlevu. Už
žádné lešení, nošení materiálu přes obytné prostory a velký úklid. A hlavně pocítíte okamžitý
účinek.

  

Mám novou půdu a co s ní?

  

Uvažujete o využití své půdy? Vytvoříme posilovnu, hernu, pracovnu, ložnici, dětský pokoj, vše
co budete chtít.

  

Přestavba podkroví na obytné prostory s sebou přináší kromě dobrého nápadu na využitý
prostor také řadu starostí a finančních výdajů. Vestavba i nástavba jsou přesně takovými
úpravami střech, s jejichž využitím se v původních projektech domů nepočítalo.
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Společnost IP Polná vám nyní nabízí přestavbu podkroví přímo na klíč. Žádné starosti pro vás.
Informujte se více na www.magmarelax.cz/revitalizace-strech .

  

Komfort bydlení oceníte v zimě i v létě, navíc ještě hodně ušetříte
Systém MAGMARELAX® oceníte nejen v létě, ale i v zimě. Za horkých letních dnů se střecha

rozpálí. Jenomže silná vrstva kvalitní minerální izolace nedovolí teplu prostoupit do obytných
prostor. Teplý vzduch je odvětráván mimo konstrukci střechy. I za tropických veder zůstane byt
velmi dobře obyvatelný.

  

Za třeskutých mrazů přijde ke slovu jiný efekt. Teplý vzduch ve vytápěných místnostech je lehčí
a již víte, stoupá vzhůru. Foukaná minerální izolace MAGMARELAX® zabrání tomuto úniku a
ušetří ročně, podle velikosti domu, i desítky tisíc. Vše je hotovo za několik hodin bez hluku a
nepořádku za plného chodu domácnosti.

  

Na nic nečekejte!
 Objednejte si ještě dnes nezávaznou schůzku s naší obchodním poradcem a zjistěte, co
můžete udělat pro váš dům. 

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