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Pokud by existoval způsob, jak ušetřit 30% za topení, tak by ho jistě každý majitel domu
rád znal. Dobrá zpráva je, že to jde. Řešení je již na světě a opravdu funguje. Když si
představíme dům, kde za topení vydáváme kolem 35 tisíc ročně, tak dokážeme každý rok
ušetřit až 10 tisíc korun. 

  

V rámci takové investice, jakou je izolace domu, začneme opatřením, které má největší
účinnost. S tím souvisí i rychlá návratnost.  Kde tedy začít? Nejvýhodnější je z tohoto hlediska
izolovat podlahy na půdě. Stropem bytu uniká zhruba třetina tepla. Již na základní škole jsme
se učili, že teplý vzduch je lehčí než studený a proto stoupá vzhůru. A ve stropech se už najdou
skulinky, kterými uniká teplo na půdu. Lze tomu účinně zabránit? S odstupem nejlepší řešení
představuje foukaná izolace. Když foukaná izolace, tak minerální, která má mnohem lepší
termoizolační vlastnosti než celulóza. A když foukanou izolaci, tak tu nejlepší na trhu – systém
MAGMARELAX
.
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Základem úspěchu je odborná aplikace foukané izolace Samotná realizace trvá jen zhruba tři hodiny. Na místo před domem přijede vůz s náklademizolace a s potřebným strojním vybavením. Nejprve odborní pracovníci připraví zateplovanýprostor půdy. Obsluha natáhne světlíkem nebo po schodech hadici z vozu na půdu. Foukáníminerální vaty se děje buď přímo na podlahu půdního prostoru, nebo do dutin ve stropu. Izolaceje tedy v prvním případě nafoukána v rovnoměrné vrstvě na podlahu půdy. Pracovníci dbají nato, aby byly dokonale utěsněny všechny spáry, kudy uniká teplý vzduch. Nejexponovanější jsouzákoutí u stěn a blízko trámů. Fouká-li se minerální vlna do prostoru mezi stropem místností apodlahou půdy, je třeba zvednout vždy po sedmi metrech jedno prkno podlahy půdy. Tonezpůsobí žádný nepořádek, půdu ani není potřeba vyklízet.  

Stává se někdy, že je příprava komplikovanější. Je potřeba rozvinout parotěsné fólie nebo napřání připravit novou konstrukci podlahy. Konstrukce z desek SSM je zhotovovaná v dílnáchfirmy zhruba za 1-2 dny a na místě samém se během hodiny smontuje. Technik vše předemvysvětlí a zajistí výrobu konstrukce.  Po ukončení aplikace se dutiny uzavřou, volně nafoukaná izolace se porovná, pracovníci posobě uklidí. Převezmete hotové dílo a také fakturu. Je v ní uvedeno přesné množství použitýchmateriálů. Oproti deskovým izolacím neplatíte prořezy, díky foukání odpadají. Cena díla seoproti rozpočtu zpravidla ještě sníží, protože třeba rozměry trámů nelze předem přesněodhadnout.  

Po aplikaci izolace budete mít i následnou péči Foukání čedičové izolace končí, pracovní četa odjíždí. Zájem firmy však nekončí. Klient obdržídotazník, malý průzkum spokojenosti. Je zde možnost uplatnit připomínky a hodnotit práci. Jevhodné této možnosti využít. Nejen kvůli tomu, že z vašich postřehů můžete mít užitek i později,ale také z nich mohou profitovat vaši následovníci.        Můžu to mít už za tři hodiny   Představte si, že sedíte pohodlně v obýváku. Koukáte na oblíbený film a až skončí, mátehotovo. Bez námahy, nepořádku, v super kvalitě. Nehádáte se s řemeslníky, hodiny neuklízítecelý dům a máte jistotu, že cokoli budete chtít je předem splněno.        Informujte se na www.mojeizolace.cz  nebo na telefonu 800 100 533.   
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