UŠETŘETE

30%

AŽ
ZA ENERGIE

Jen 3 hodiny a šetříte také
Představte si, že sedíte pohodlně v obýváku, koukáte oblíbený film
a než skončí, máte hotovo. Stačí 3 hodiny a šetříte také. Bez námahy,
bez nepořádku a v super kvalitě. Nehádáte se s řemeslníky, nestavíte lešení, neuklízíte nepořádek. Je to možné? Ano. Když si vyberete
zkušené machry, kteří službu zdokonalují mnoho let. Ti mají cenné zkušenosti a chtějí klientovi upřímně pomoci, ne ho okrást a prodat mu
podřadné produkty, co nakoupí někde z druhé ruky.

Ceny energie a tepla neúprosně rostou. V nejbližší době očekáváme další navýšení cen, protože výroba je vázána na
cenu ropy. K tomu se ještě přidává změna DPH. Velkou pravdou stále zůstává, že nejlevnější energie je ta, která se vůbec
nevyrobí. Správná cesta je vsadit na úsporná opatření.

Je reálné ušetřit až 30%
Pokud by existoval způsob, jak ušetřit 30% za topení, tak by ho jistě každý
majitel domu rád znal. Dobrá zpráva je, že to jde. Řešení je již na světě
a opravdu to funguje. Přesvědčili se o tom majitelé již více než 12 tisíc
objektů u nás. Když si představíme dům, kde za topení vydáváme kolem
35 tisíc ročně, tak dokážeme každý rok ušetřit až 10 tisíc korun.

Foukání izolace hadicí z vozu před domem

Co to tedy je? O čem se mluví v televizi a píše
v tisku jako o nejúspornějším opatření?
Odborné pořady v televizi jako jsou Rady ptáka Loskutáka, nebo
Receptář prima nápadů již přinesly reportáže z realizací společnosti
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Teplo stoupá vzhůru a nejvíce ho z domu
uteče stropem. Nemá smysl izolovat střechu, pokud půdu nevyužíváte.
Zateplením podlahy na půdě získáte nejvíce úspor. Malá izolovaná
plocha navíc zaručuje nízkou cenu.

Při natáčení pořadu Rady ptáka loskutáka – zateplení dutiny trámového stropu

Zateplete dům
za 3 hodiny

Zateplení se provádí foukáním izolace do dutiny v podlaze půdy. Pokud
podlaha není dutá, postaví firma podlahu novou s dutinou a tu zaizoluje.
Izolace MAGMARELAX® se fouká do místa hadicí z vozu, který stojí na ulici
před domem. Jediné co do domu firma přivede, je plastová hadice.
Takže je to skutečně bez hluku a nepořádku.
Chcete více informací? Kontaktujte firmu IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. na
telefonu 800 100 533 a my vám pomůžeme. Zástupce firmy zdarma
přijede až k vám a vše vysvětlí na místě. Poradí, proměří, spočítá kolik
by vás to stálo a vy se v klidu rozhodnete. Neváhejte a nečekejte na
zdražení energií!
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Volejte bezplatnou linku 800 100 533, nebo navštivte www.ippolna.cz

