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leTní bydlení 
na půdě se vrací…

Jak půdu využít a neinvestovat 
přitom příliš mnoho peněz? Již 
před válkou půdy sloužily k letní-

mu bydlení, pro odpočinek či zábavu. 
Opravila se střecha, podlaha se uklidi-
la a vše se upravilo tak, aby zde bylo 
možné pobývat. prostor se využíval od 
jara do podzimu.

nyní tento způsob bydlení opět 
ožívá. Jen se více investuje do pod-
lahy. nové technologie ji umožňují 
postavit naprosto rovnou a tepelně ji 
izolovat, což významně zvyšuje kom-
fort. Izolace tlumí hluk a v zimě chrání 
spodní místnosti před únikem tepla. 
příkladem řešení na míru je stropní 
systém MaGMaRelaX®.

SySTém maGmarelaX® – 
rychlé a kvaliTní řešení 
za dobrou cenu

Montovaný strop MaGMaRelaX® 
využívá tepelnou izolaci minerál-
ní vlnou, která vyhoví i podmínkám 
žádosti o dotace na zateplení domů. 
podlaha složená z OSB desek na pero 

a drážku je lehká, přesná, variabilní, 
vysoce únosná, finančně nenáročná 
a přesto ekologická a krásná. Systém 
je rychle dostupný – montáž je hotová 
za jediný den.

Odborný pracovník nafouká zhru-
ba během tří hodin minerální vlnu 
MaGMaRelaX® do dutin v podlaze 
půdy nebo do nově vytvořené kon-
strukce podlahy za běžného provozu 
domácnosti. půdu není třeba příliš vy-
klízet. při instalaci zateplení nevzniká 
nepořádek a na rozdíl od deskových 
izolací ani odřezky, takže neplatíte 
nic zbytečně. Čas aplikace je mno-
hem kratší a vrstva foukané izolace je 
jednolitá. neexistují zde mezery mezi 
deskami ani mezi deskou a stěnou 
nebo trámem. Díky tomu nevznikají 
tepelné mosty, což v zimě přináší větší 
úspory nákladů na vytápění.

maGmarelaX® je 
jedničkou na Trhu 
foukaných izolací

teplo stoupá vzhůru a stropem 
uniká až třetina energie. Systém 
MaGMaRelaX® mne opravdu oslovil. 
Vyřeším s jeho pomocí dva problémy 
zároveň – vytvořím nové podlahy a zá-
roveň zateplím celý strop domu. Co 
všechno tak získám?
  atraktivní byt na staré půdě.
  neplatím statisíce za náročnou 

přestavbu.
  Ušetřím za topení v celém domě.

Řekněte, nemáte chuť se do (nejen) 
letního bydlení pustit hned? Kdy-
bych měla baráček, neváhám ani 
chviličku. Více informací o foukané 
izolaci MaGMaRelaX® naleznete na 
www.ippolna.cz. 

miluji staré půdy. vždy jsem 
měla pocit něčeho originální-
ho, když jsem do těchto pro-
stor vstupovala. Půda přímo 
volá po přestavbě k trvalému 
nebo letnímu bydlení.

   Příprava na aplikaci foukané minerál-
ní izolace MAGMARELAX®
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Pokud potřebujete zateplit dům, 
začněte s podlahou na půdě.
Nejlepším řešením je foukaná 
izolace. 
Když foukaná izolace tak mine-
rální a když minerální, tak jedině 
MAGMARELAX®!

www.ippolna.cz

Zateplete dům za 3 hodiny
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Tyršova 405, 588 13 Polná, tel.: 567 212 412, 567 212 899, infolinka: 800 100 533, www.ippolna.cz

Foukanou minerální 
     izolací MAGMARELAX®

Zateplete dům za 3 hodiny
foukanou minerální izolací MAGMARELAX®

Ze všech koutů slyšíme, jak ceny energií rostou a jak je nutné za-
teplit dům, vyměnit okna, změnit dodavatele energií apod. Nikdo 
však neporadí čím začít a jak ušetřit, když nemáme peněz nazbyt. 
Není to jednoduché. Když chceme ušetřit, musíme nejprve zaplatit 
úpravy domu. 
Pokud zateplujete dům, vyplatí se začít podlahou na půdě. To 
lze provést několika způsoby. Nejlepším řešením je bezesporu 
foukaná izolace. A když foukaná izolace, tak minerální. A když 
minerální, tak MAGMARELAX! Přečtěte si více o technologii a po-
stupech aplikace foukané izolace.

Srovnání opatření vedoucích k úsporám
Úspor za energie lze dosáhnout dvěma způsoby. První z nich zahrnuje 
opatření, která nás téměř nic nestojí. Tato opatření lze označit jako níz-
konákladová:
 - odstranit všechny předměty a nábytek, které jsou před topnými tělesy
 - utěsnit dveře a okna těsnící páskou
 - správně větrat - otevřít více oken na 5 minut 3x denně, vzduch se 
  vymění a místnost nevychladne
 - nepřetápět místnosti, v obývacím pokoji je doporučená teplota 
  20-22°C, snížením teploty o 1°C ušetříte až 6% energie
 - odvzdušňovat topení každé 3 měsíce

Další opatření jsou ta, která se musí zaplatit. Jak drahé to bude, to vám 
řekne návratnost. Čím kratší je doba návratnosti, tím lepší opatření 
jste zvolili. V tomto parametru je zahrnuta cena, kterou musíte zaplatit 
a úspora, kterou docílíte. Tedy jinými slovy parametr „návratnost“ nám 
říká, za jak dlouho se nám naše investované peníze vrátí zpět díky tomu, 
že šetříme náklady na vytápění. Jak si vedou hlavní opatření? To nám 
prozradí následující tabulka.

Zateplení podlahy na půdě
Náklady na vytápění výrazně sníží tepelná izolace podlahy 
na půdě, tedy stropu nebo střechy. A to nejen v rodinných a 
bytových domech, ale i v kancelářských budovách, ve skla-
dech a průmyslových objektech. Nemáte-li v dané chvíli k dispozici dostatek 
financí na kvalitní izolaci, nesnažte se izolovat celý dům nějakým polovičatým 
řešením. To se v budoucnu zcela jistě prodraží. Soustřeďte se nejprve na místa, 
kudy uniká nejvíce tepla. Při rozhodování pomůže znalost fyzikálních zákonů. 
Teplo stoupá vzhůru, a tak kromě oken jsou právě stropy a střechy tím místem, 
kudy uletí nejvíce peněz do oblak. Až třetina veškerého tepla unikne stropem 
místnosti. 

Foukaná minerální izolace, to je MAGMARELAX®

V praxi hovoříme o dvou základních typech foukané izolace. Jsou to celuló-
zová izolace a minerální izolace MAGMARELAX. Přinášíme jejich vzájemné 
srovnání.

Srovnání foukaných izolací
Celulózová izolace (papír)
 -  Sléhá a navlhá
 -  Má menší odolnost vůči ohni
 -   Nižší životnost

MAGMARELAX (minerální  foukaná izolace)
 +  Nesléhá, nenavlhá. Nepodléhá srážkové ani atmosférické vlhkosti. 
  Propouští vlhkost a odolává bakteriím, plísním a hlodavcům.
 +  Má vysokou odolnost vůči ohni
 +  Rychlá realizace
 +  Má výrazně delší životnost

Výměna oken Zateplení podlahy na půdě Zateplení stěn / fasády
Návratnost investice 22 let 5 let 30 let
Doba realizace 2—5 dní 3—5 hodin několik týdnů

Další nutné úkony Zednické práce, 
úklid a malování několik malých otvorů lešení, nová fasáda, 

dokončovací práce a úklid

Foukaná 
izolace 
to je 
MAGMARELAX®

pomáháme  ‰ e t fi i t  Va ‰ i  e n e r g i i




