Stavebnífirma lzolace Polná, která se zabývá foukanou izolací
stropů a střech, bude mít příštítýden v obci technĺka, který
zdarma posoudí stav izolací a úniky tep|a stropem a střechou.
V případě zájmu o bezplatné posouzení úniku tepla z budovy
Kontaktujte technika.
Kontakt:
František Šedlvý

7252609ss
Fra ntisek.sed ivy@

ippolna.cz
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ľ'leiprodóvoněiší mineľolní izolote

Proř zoteplit strop domu izolocí mAGMARtil.A)(@?
łzobróním riniku teplo z domu slropem
łušetřírnož 30ľo nđklodůročně zo vyłópení, roťně se iednĺi o řú$!ĺĺĺeaCI 9 CI00

l(č

bezpečnost dornu v přípodě požóru
łzvlŕšíĺn

Iproľoľbude ĺovnonněĺně zolzolovón bez ĺepelných moslti
|vše bude hoĺovo do 3 hodĺn bez nepořĺúdku, půdu nenílřebo vyklízeĺ
}nđvrotrrosl investĺee 4-5 leĺ
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Celkové nđklodyzo vyltipění
Modelouý příklod vrĺĺĺení
ĺnvestite zo 5 lel díky izoloĺí půdníhosľopu.
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(elkově ušelříĺelo 5 lel 15 000 l(ĺ-

příklod ie pouze iĺustľočn'l,nezohrnuje míru infloce o ľeólné ceny zo vylđpění'PouŽÍvó koeficient pľůměrné ceny zo vytđpěníčeľným uhlím, plynem o elektřinou

Typy přoslorů vhodných k izoloci půdy:

"
"
.
"

5loľšídomy se sedlovou, puhovou, rovnou slřeĺhou
ľ'|ovoslovby se sedlovou, pultovou nebo ĺovnou slřechou

Proslory mezi střešní krylinou o sódrokoilonovou konslľuktí
Dřerĺoslovby s duÜýĺníproslory

Zoteplení půdy izolocí ľlAG ľIAR[!.ÄX@:

"
'

Jednđse o ĺzoloti podlohy pridy do duliny mezi lrĺĺmynebo no podlohu pridy, přípodně vylvoříme novou podlohu s dulinou

MÄGMARIIĐP ie mineľđlníizoloĺe
vyrobenĺĺ z vlĺíkenřediře nebo křemíku s výbornými izolořními vloslnoslmi, moleľiđlie ĺeiliÍikovoný

liĺevđhefreo kontokqTe

noífírmu'800

ĺ{ill í33'

tirmo lP lz0LÁcE P0LNA, s.r.o. ie ryze českou společnost'l, kteró působíno trhu foukoných izolocí iiŽ od roku l 995 o ie neivěÍšímtuzemským dodovołelem foukoné minerólní
nók|odů zo topení o ieiich reolizoce.

Kĺédem o poslóním společnosti ie pomóhot lidem šetřit eneĺgii, zlepšovot kvolĺtu ieiĺth bydlení o poskytovot vysoký sĺondord sluŽeb.

Automobil přiiede přímo před dům se sedlovou střechou.

Půdu není třebo kompletně rĺyklízet,k ĺzolocĺpostočíien několik
otvorr]. Dvě přední pole isou hotovđ,procovník plní dutinu izolocí.
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Zđvěsnýsłrop je neÚnosný o ie zověšený tihly. Pod dřevěným

NeÚnosný podhled vyŽoduie opotrnost. Provedení finđlní

vozníkem ie volný prostor, který ie třebo rĺyplnit izolocí.

o vyrovnĺĺníno poŽodovonou rĺýšku ĺzoloce.

Pohled no rryklizenou půdu přred zopočetím vyľvoření nové pochozí Do nové stropní konstrukce bylo oplikovóno ĺzoloce o ie montovđno
podlohy, povrch není ĺovný o strop dostotečně

Pultovđstřecho

-

neizoluie.

v létě vedro, v zimě zimo.

dokonole ĺovnó novđpodloho z desek.

U puhov'ých střeth doporuřuieme vždy osodĺt vikýř ie výhodný pro

somoÍnou izoloci o ioko reviznÍ vstup do pĺostoru střechy.
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