
Ceny energie a tepla neúprosnû rostou.
V nejbliÏ‰í dobû oãekáváme dal‰í 
nav˘‰ení cen, protoÏe v˘roba je vázána
na cenu ropy. Velkou pravdou stále 
zÛstává, Ïe nejlevnûj‰í energie je ta,
která se vÛbec nevyrobí. Správná cesta
je vsadit na úsporná opatfiení.

Pokud by existoval zpÛsob, jak u-
‰etfiit 30% za topení, tak by ho jistû
kaÏd˘ majitel domu rád znal. Dobrá
zpráva je, Ïe to jde. ¤e‰ení je jiÏ na
svûtû a opravdu funguje. KdyÏ si pfied-
stavíme dÛm, kde za topení vydáváme
kolem 35 tisíc roãnû, tak dokáÏeme
kaÏd˘ rok u‰etfiit aÏ 10 tisíc korun.

Je! Chce to jen zmûnit úhel pohledu na to, co
nám radí vût‰ina fiemeslníkÛ? „VymûÀ okna, oprav
dvefie, udûlej fasádu. Vezmi 200 aÏ 300 tisíc ze své-
ho stavebního spofiení a já ti udûlám super cenu.”
Je to ale to nejv˘hodnûj‰í? BohuÏel NE. Ukázalo se,
Ïe nejv˘hodnûj‰í je izolovat strop. Teplo stoupá

vzhÛru a ve velké mífie utíká z domu bez uÏitku pryã.
A tady je ten „vtip”, izolace stropu je nejlevnûj‰í na
okamÏitou úsporu tepla. KdyÏ zateplíte strop, mÛÏe-
me dosáhnout aÏ 30% úspor a to reálnû, a díky to-
mu máte celé peníze za ãtyfii roky zase pûknû doma.
Nic se neztratí, v‰e se vrátí. Je to tedy ZDARMA!

Je reálné u‰etfiit aÏ 30%

Je to opravdu zdarma!!!

Zajistûte si izolaci stropu ihned. KaÏd˘ rok
platíte více a zhor‰ujete si svojí finanãní situ-
aci. Chytré je vyuÏít v˘hodné ceny od dubna
do srpna, neÏ zaãne izolaãní sezóna a firmy
zdraÏí sluÏby. Pokud si vyberete spoleãnost
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. neudûláte chybu.
Získáte navíc záruku 10 let a mûfiení termoka-
merou zdarma. Firma vznikla v roce 1995, má
více neÏ 12 tisíc klientÛ a s minerální foukanou
izolací mají nejdel‰í zku‰enost. Za informaci 
u nich nedáte ani korunu. Více informací mÛ-
Ïete získat na bezplatné lince 0800 100 533 ne-
bo na www.ippolna.cz 

Není nad ãím váhat

Internet nám dnes pfiiná‰í velké v˘hody, ale i rizi-
ka. V‰echno vypadá super! Firma, která funguje
rok, vypadá jako zku‰en˘ matador, jeÏ uÏ má za
sebou nûkolik desítek let zku‰eností. Pûkné fotky,
reference, lákavé nabídky. Ti men‰í kopírují ty vût-
‰í a obyãejn˘ ãlovûk si nemÛÏe z lákav˘ch nabídek

vybrat. Jak se ale vyvarovat chybám. Nejlep‰í je,
podívat se do obchodního rejstfiíku napfi. na
www.justice.cz a zjistit, ve kterém roce firma
vznikla. Tisíce zákazníkÛ se nedají sehnat za rok,
ani za ãtyfii roky. KaÏd˘ opravdu zku‰en˘ fiemesl-
ník vám fiekne, Ïe praxi získal aÏ po 8-10 letech.

Jak nepodlehnout mámení internetu

Pfiedstavte si, Ïe sedíte pohodlnû
v ob˘váku. Koukáte na oblíben˘ film
a aÏ skonãí, máte hotovo. Bez námahy,
nepofiádku, v super kvalitû. Nehádáte
se s fiemeslníky, hodiny neuklízíte cel˘
dÛm a máte jistotu, Ïe cokoli budete

Velmi vhodn˘ a doporuãovan˘ systém do prázdn˘ch a du-
t˘ch stropÛ. Jedná se o foukanou minerální izolaci na bázi
skla. Je ekologick˘, protoÏe pojiva neobsahují látky z rop-
n˘ch produktÛ. Jeho vlákno je na prvním místû v izolaãních
schopnostech. Nová technologie v˘roby zajistila vlákno bez
hydrofobních ‰tûpÛ a tedy jeho izolaãní vlastnosti jsou témûfi
o 15% lep‰í neÏ v‰echny dosud pouÏívané vláknité izolace.
Pokud chcete mít zaruãen˘ v˘sledek, na vláknu ne‰etfiete.
PouÏijte to nejlep‰í a hlavnû originál, Ïádné napodobeniny.
15% je velk˘ rozdíl.

chtít je pfiedem splnûno. Je to moÏné? Ano. KdyÏ si vyberete zku‰ené machry,
ktefií na sluÏbû usilovnû pracují mnoho let. Ti mají cenné zku‰enosti a chtûjí kli-
entovi upfiímnû pomoci, ne ho okrást a prodat mu podfiadné produkty, co na-
koupí nûkde z druhé ruky.

Pfii natáãení pofiadu
Rady ptáka Loskutáka
– zateplení dutiny trá-
mového stropu.

SSM stropní systém MAGMARELAX® - Pokud strop
nemá dutinu lze snadno vytvofiit novou podlahu
s izolaãní vrstvou.

Ukázka vlákna MAGMARELAXU® pfii zvût‰ení mik-
roskopem. Izolaãní vlastnosti jsou o 15% lep‰í.

MÛÏu to mít uÏ za tfii hodiny

MAGMARELAX ECO® nejlep‰í vlákno na svûtû

moÏné?

www.ippolna.cz

Izolace zadarmo! Je to
vÛbec moÏné?
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