Sezónne bývanie
má veľa výhod

Odborný pracovník nafúka zhruba za 3 hodiny minerálnu vlnu MAGMARELAX® do dutín v podlahe pôjdu, alebo do novej vytvorenej konštrukcie podlahy za bežnej prevádzky v domácnosti. Nie
je treba pôjd príliš vypratávať. Pracovníci nenarobia neporiadok. Na rozdiel od doskových izolácií
neplatíte odrezky. Čas aplikácie je oveľa kratší a izolačná vrstva fúkanej izolácie je jednoliata.
Nie sú medzery medzi doskami ani medzi doskou a stenou alebo trámom. Nevznikajú tepelné
mosty, tým sa v zime dosahuje väčších úspor nákladov na vykurovanie.

Milujem staré pôjdy.
Skrývajú mnoho
tajomstiev. Vždy som
mala pocit niečoho
originálneho, keď som
do týchto priestorov
vstupovala. Pôjd priam
volá po prestavbe
k trvalému alebo letnému
bývaniu. Nepravidelné
tvary a šikmé steny
popúšťajú uzdu fantázie.
A ako veľmi ? To už
nechám na každom
z vás ...

Všetko niečo stojí

MAGMARELAX® je jednotka na trhu fúkaných izolácií.

Prestavba podkrovia prináša rad starostí a finančných výdavkov. V historických častiach musíme dbať
na požiadavky pamiatkovej starostlivosti. Výškový limit objektu, osvetlenie, okná, strešné vikiere
a pod. Nutné je prevedenie tepelnej izolácie a izolácie proti vode. Nezabúdajte na napojenie sa na
potrebné inžinierske siete.

Systém MAGMARELAX® ma naozaj oslovil. Vytvorím nové podlahy a zároveň zateplím celý strop
domu. Teplo stúpa hore, stropom uniká až tretina energie. Vlastne vyriešim dve veci zároveň.

sa tu dalo prebývať. Priestor sa využíval od jari do jesene. Môže sa využiť i k ubytovaniu vnúčat
alebo študentov, ktorí prázdniny trávia u rodičov a prarodičov.

Poviete si, nemáme chuť sa (nielen) pustiť do letného bývania ihneď?
Keby som mala svoj nový domček, tak neváham ani chvíľočku.

Čo všetko s týmto systémom získam ?
Atraktívny byt na starom pôjde.
Dajte pôjdom ešte jednu šancu a skúste lacné letné bývanie.
Neplatím tisíce za náročnú prestavbu.
Ako pôjd využiť a pritom neinvestovať veľa peňazí ? Už pred vojnou pôjdy slúžili k letnému bývaniu,
Ušetrím za vykurovanie v celom dome.
pre odpočinok alebo zábavu. Opravila sa strecha, podlaha sa upratala a všetko sa upravilo tak, aby

Viac informácií o fúkanej izolácii MAGMARELAX® nájdete na www.izolacne-projekty.sk
Teraz tento spôsob bývania opäť ožíva. Len je potrebné viac investovať do podlahy pôjdu. Nové
technológie umožňujú postaviť úplne rovnú podlahu a tú zaizolovať. Izolácia zvyšuje komfort. Tlmí
hluk a v zime chráni spodné miestnosti pred únikom tepla. Príkladom takéhoto riešenia na mieru je
Stropný systém MAGMARELAX®.

„Biela minerálna izolácia
šetrí peniaze i prírodu

Systém MAGMARELAX® - rýchle a kvalitné riešenie za dobrú cenu
Montovaný strop MAGMARELAX® vám zaistí nielen zateplenie stropu, ale zároveň dokáže vytvoriť
ľahkú, presnú, variabilnú, vysoko únosnú, finančne nenáročnú a predsa modernú, ekologickú a krásnu podlahu. Podlaha je vytvorená z OSB dosiek na pero a drážku. Izolácia minerálnou vlnou vyhovie
i požiadavkám žiadosti o dotáciu na zateplenie domov. Systém je rýchle dostupný – konštrukcia je
hotová za jeden deň.
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- Ekologická minerálna izolácia najvyššej kvality
- Chráni Vašu rodinu i životné prostredie
- Môžete ušetriť tisíce za vykurovanie s MAGMARELAX® ECO.
www.izolacne-projekty.sk

