Zvětšíte si byt a ještě

ušetříte za topení

Odborný pracovník nafouká zhruba za tři hodiny minerální vlnu MAGMARELAX® do dutin v podlaze půdy nebo do nově vytvořené konstrukce podlahy za běžného provozu domácnosti. Není ani
třeba půdu příliš vyklízet. Pracovníci nenadělají nepořádek. Narozdíl od deskových izolací neplatíte
odřezky. Čas aplikace je mnohem kratší a izolační vrstva foukané izolace je jednolitá. Nejsou zde
mezery mezi deskami ani mezi deskou a stěnou nebo trámem. Nevznikají tepelné mosty, tím se
v zimě dosahuje větších úspor nákladů na topení.

Miluji staré půdy.
Skrývají mnohá
tajemství. Vždy jsem
měla pocit něčeho
originálního, když
jsem do těchto prostor
vstupovala. Půda přímo
volá po přestavbě
k trvalému nebo letnímu
bydlení. Nepravidelné
tvary a šikmé stěny
popouštějí uzdu fantazii.
A jak moc? To už
nechám na každém
z vás…

Všechno něco stojí

MAGMARELAX® je jednička na trhu foukaných izolací.

Přestavba podkroví přináší řadu starostí a finančních výdajů. V historických částech musíme dbát na
požadavky památkové péče. Výškový limit objektu, osvětlení, okna, střešní vikýře apod. Nutné je provedení tepelné izolace a izolací proti vodě. Nezapomínejme na napojení na potřebné inženýrské sítě.

Systém MAGMARELAX® mne opravdu oslovil. Vytvořím nové podlahy a zároveň zateplím celý strop
domu. Teplo stoupá vzhůru, stropem uniká až třetina energií. Vlastně vyřeším dvě věci zároveň.

Dejte půdám ještě jednu šanci a zkuste levné letní bydlení
Jak půdu využít a přitom neinvestovat mnoho peněz? Již před válkou půdy sloužily k letnímu bydlení, pro odpočinek či zábavu. Opravila se střecha, podlaha se uklidila a vše se upravilo tak, aby se
zde dalo pobývat. Prostor se využíval od jara do podzimu. Lze ho využít k ubytování vnoučat nebo
studentů, kteří prázdniny tráví u rodičů a prarodičů.

Co všechno s tímto systémem 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?
Kdybych měla baráček, tak neváhám ani chviličku.

Nyní tento způsob bydlení opět ožívá. Jen se více investuje do podlahy půdy. Nové technologie umožňují postavit naprosto rovnou podlahu a tu zaizolovat. Izolace zvyšuje komfort. Tlumí hluk a v zimě
chrání spodní místnosti před únikem tepla. Příkladem takového řešení na míru je Stropní systém
MAGMARELAX®.

Systém MAGMARELAX® - rychlé a kvalitní řešení za dobrou cenu
Montovaný strop MAGMARELAX® vám zajistí jak zateplení stropu, tak umí vytvořit lehkou,
přesnou, variabilní, vysoce únosnou, finančně nenáročnou a přesto moderní, ekologickou a krásnou podlahu. Podlaha je vytvořena z OSB desek na pero a drážku, izolace minerální vlnou vyhoví
i požadavkům žádosti o dotace na zateplení domů. Systém je rychle dostupný – konstrukce je hotova
za jeden den.

www.ippolna.cz

Více informací o foukané izolaci MAGMARELAX® naleznete na www.ippolna.cz.
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Tyršova 405, 588 13 Polná, tel.: 567 212 412, 567 212 899, infolinka: 800 100 533

