Napadlo vás přestěhovat se na chalupu?

INZERCE

Hobby poradna

Zateplením stropu chalupy Nová podlaha

ušetříte ročně tisíce
Úvaha o celoročním bydlení na chalupách
a v chatových oblastech vůbec není
scestná. Stále více lidí propadá tomuto
modernímu fenoménu. Co je k tomu vede?

M

nozí objevili komfort
bydlení na venkově.
Mnohdy jsou to čerství
důchodci, kteří si před lety pořídili chatu s tím, že tady stráví svou
penzi a městský byt přenechají
dětem.
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Nebojme se
problémů
Celoroční bydlení na chatě má
ovšem i některá úskalí. Chata musí
být zkolaudována pro trvalé bydlení, musí mít vyřešeno nakládání
s komunálním odpadem, musí
být napojena na kanalizaci atd.
Potřebujeme vodovod a elektrickou přípojku. Nutné je popisné
číslo v obci. To všechno se však
dá vyřešit.
Chatu či chalupu musíme
nejprve na celoroční bydlení
připravit. Když jsme zvítězili
nad úřady, nezbývá než provést
stavební úpravy. V prvním pořadí
je třeba chatu tepelně izolovat to,
a to hlavně ta místa, kudy uniká
nejvíce energie.

Peníze utíkají
stropem
Proto nejprve zaizolujeme stropy.
Nejčastěji se to provádí foukáním

do půdních meziprostor nebo do
dutin, neboť tudy z obytných místností uniká třetina tepla. Nafoukáním izolace se utěsní i ty nejmenší
skulinky a otvory. Aplikace minerální vaty je jednoduchá. Hadicí se
ze speciálního stroje umístěného
na nákladním autu nafouká vata
do izolovaného prostoru – vše za
běžného provozu domácnosti! Není
třeba vyklízet půdu. Pracovníci jsou
s prací hotovi zpravidla během tří
hodin.

Se zateplením
získejte novou
podlahu půdy

Půdu na chalupě nemusíte mít
jen jako skladiště. Pomocí systému
nové podlahy s názvem Stropní systém MAGMARELAX® přeměníte
za jeden den půdu v obytný prostor.
Nová podlaha se navíc zateplí foukanou izolací a v místnostech pod
ní zůstává teplo.
Stropní systém MAGMARELAX® je lehký, přesný, variabilní
a vysoce únosný, což zajišťuje
nášlapná vrstva z OSB desek. Má
skvělé tepelně izolační vlastnosti.
Systém je rychle dostupný, konstrukce je hotova za jeden den a je
ﬁnančně nenáročný. Izolace střechy

dovoluje jen minimální zásahy do
konstrukce krovu a zároveň musí
zajistit dostatečnou vrstvu izolace
v nepřístupných místech. Jestliže
použijeme systém foukané minerální izolace MAGMARELAX®,
lze i složitou střechu zateplit během
několika hodin.

Náklady nejsou
enormní
Aplikace této moderní a velmi
efektivní izolace nemusí příliš zatížit rodinný rozpočet. Existuje totiž
Izolace na splátky. Úvěr lze získat
ve spolupráci s ﬁrmou IP IZOLACE
POLNÁ, s. r. o., a splátky nastavit
tak, že jejich výše je rovna úspoře
za topení. Návratnost investice je
rychlá, zpravidla nepřesáhne 5 let.
Více informací o izolaci naleznete
na www. ippolna.cz nebo na tel.
800 100 533
■

půdy ušetří
až 30%
za energie!

Ceny energií a tepla neu
neustále
ustál
sttál
ále
le rostou,
rostou to je nevyvratitelný fakt. Další nárůst se očekává v nejbližší
době a situace bude ještě těžší až se zvýší DPH.
Nabízí se jediná rozumná možnost, jak zkrotit
náklady na energie. Řešením je zateplit dům.
Jistě si řeknete, že to jsou vysoké náklady. Ale ve
skutečnosti lze zateplit chytře. My pro vás máme
jednoduché opatření, které nezatíží Vaši peněženku. Ušetříte tisíce ročně a díky Izolaci na
splátky, můžete izolovat hned a splácet z úspor.
Až 30% tepla utíká z domu půdou. Nemá smysl
zateplit celou půdu a vytápět prázdný prostor.
Řešením je zateplení podlahy na půdě Systémem MAGMARELAX®. Celá realizace je otázka
několika hodin, nevzniká odpad a nepořádek.
To jsou velké výhody a máme pro vás další, které
vám nikdo jiný nedá.
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MAGMARELAX
nejprodávanější izolace

Volejte: 800 100 533
nebo www.ippolna.cz

