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I plochou střechu
lze zateplit.
Ušetříte 1/3 za topení! Ušetřete až
15.000 Kč

Úl h není jjednoduchá.
Úloha
d d h SStarší d
domy, chaty
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l k majíj právě ve střeše velkou
lk
slabinu. I když nějakou izolaci mají, je nekvalitní, poplatná době vzniku. Izolovala mizerně už jako nová, po letech slehla vlivem své váhy a vlhkosti a vytvořila pevnou hmotu,
která neizoluje téměř vůbec. Teď se v posledním patře v létě pečete, v zimě se místnosti
těžko vytopí a často se na stropě tvoří plíseň. Co s tím? Nejlépe kvalitně zaizolovat.
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sttál
ále rostou,
rostou, to je
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ro
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.

Zdarma kontrola, rada i řešení
Plochá dvouplášťová střecha, a takových je v této kategorii většina, nabízí možnost elegantního
řešení. Zafoukat do dutiny pod střechou minerální vatu MAGMARELAX®. Metoda je účinná a za
super cenu.
Vyplňte na internetových stránkách IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o. formulář a odešlete nezávaznou
poptávkou. Pak přijde technik a projde dům. Zdarma prověří stav izolace, navrhne optimální
variantu řešení a nabídne super cenu.

Hotovo za 3 hodiny
Nejprve se připraví revizní otvor pro foukání, který využijete k údržbě střechy v budoucnu. Ve
smluvený den přijedou pracovníci a hned začnou. Pouhé tři hodiny trvá foukání minerální vlny
MAGMARELAX® hadicí z auta. Bez lešení, nepořádku a bez hluku!

Léto končí, využijte poslední šance na zateplení. Foukanou minerální
izolaci MAGMARELAX® oceníte nejen v létě, ale i v zimě. Teplý vzduch je lehčí, stoupá ke stropu
a hledá cestu ven. Vždy ji najde. Tak bez užitku uniká z domu třetina tepla. Izolace ušetří ročně
tisíce. Investice se vrátí do 5 let a pak už jen šetříte. Ploché střechy je nutné zateplit za příznivého
počasí. Využijte posledních pěkných dní a akčních slev a vyřešte nejdůležitější část zateplení
domu nyní a navždy.

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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Volejte: 800 100 533
nebo www.ippolna.cz

