IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Seznamte se s významnými ﬁrmami působícími na Vysočině…

Pomáháme šetřit
energii, přírodu
a zákazníkům
peníze

Ladislav Apfelthaler

Sídlo ﬁrmy IP IZOLACE POLNÁ
Společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. není v regionu nepopsaným listem papíru. Působí zde již plných šestnáct let.
Kdo jiný je více kompetentní, je-li řeč o historii i současnosti
společnosti, než Ladislav Apfelthaler, jeden ze tří spolumajitelů? Při šálku kávy rád odpověděl na pár otázek.

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Tyršova 405,
588 13 Polná
e-mail: info@ippolna.cz
www: www.ippolna.cz
| Šetříme vaši energii již 16 let, působíme v ČR i na
Slovensku
| Zaměstnáváme více než 100 odborníků z různých
oborů a stále rosteme

| Dodáváme izolaci na klíč pro rodinné domy, bytové
domy revitalizujeme celé
| MAGMARELAX® je nejprodávanější foukaná minerální
izolace v ČR
| Podporujeme kulturní a společenský život našeho
města a celého regionu

Společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. působí na našem trhu již 16 let. Mohl byste čtenářům přiblížit, čím se zabývá?
Velmi rád. Společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. je ﬁrmou,
která se vedle zateplování objektů zaměřuje na široké spektrum energetického i ﬁnančního poradenství a na komplexní
stavební výrobu.
V oblasti zateplování objektů se zaměřujeme na tu část, kde
je únik tepla největší, na stropní konstrukce. Úspěšně využíváme technologii foukání minerální vlny MAGMARELAX®. Tento
moderní způsob zateplení umožňuje vytvořit souvislou izolační vrstvu bez mezer a tepelných mostů i v obtížně přístupných
místech nebo na plochách, které by jinak vyžadovaly složitou
montáž tradičních tepelných izolací. Minerální vlna MAGMARELAX® , kterou aplikujeme do staveb, je zákazníkům důvěrně
známa. Je vyráběna tavením čediče či křemíku a dále technologicky upravována pro strojní aplikaci foukáním. Dnes se již
můžeme pochlubit 16 000 zákazníky z řad majitelů rodinných
domů, ale i průmyslových a zemědělských objektů. Energetická divize má široké portfolio služeb zaměřené především na
majitele bytových domů a zástupce obecní samosprávy.
Začátky jistě nebyly jednoduché. Zkuste trochu zavzpomínat.
Začátky jednoduché rozhodně nebyly. Nicméně nadšení,
nasazení a chuti jsme před 16 lety měli na rozdávání. To neznamená, že by tomu dnes bylo jinak, jen máme víc zkušenosti. A ani nás neminulo počáteční nemalé zadlužení.
A tak jsme v říjnu 1995 ve třech začali realizovat první izolační zakázky. Postupně přibyli první realizační spolupracovníci a díky tomu jsme začali budovat obchodní oddělení.
V roce 2001 jsme se stěhovali do vlastních prostor. Naše
společnost měla 20 zaměstnanců, v roce 2007 již 50. Dnes je
náš tým spolupracovníků stočlenný. Převážně jde o zaměstnance právě z Polenska. Samozřejmě, vzhledem k rozvoji ﬁrmy máme i nadále zájem o zodpovědné spolupracovníky, kteří mají chuť pomoci nám realizovat rozvoj společnosti.
Přelomový byl rok 2003, kdy jsme se stali členy Hospodářské komory ČR a kdy společnost získala v Amsterdamu
certiﬁkát systému řízení jakosti ISO 9001:2008. Byla dotvořena konečná struktura společnosti, vznikla oddělení
obchodu, správy a výroby. Od tohoto okamžiku jsme začali
rozšiřovat služby dle potřeb zákazníků, v duchu poslání naší
společnosti – „Pomáháme šetřit vaši energii“.
Toto poslání bylo naplněno v roce 2007, kdy se členy našeho týmu stali stavební projektanti, energetičtí auditoři,
ﬁnanční a dotační poradci a kdy byl vytvořen základ energetické divize. Ta dnes zajišťuje komplexní dodávky stavebních
prací včetně všech přípravných projekčních prací.
Loni naše společnost získala akreditaci pro energetické
poradenství v rámci celorepublikové sítě poradenských středisek EKIS.
Dnes je náš stočlenný tým leaderem na trhu foukaných minerálních izolací v ČR. Na Slovensku sídlí naše dceřiná společnost.
Program Zelená úsporám jistě velmi pomohl. Nyní byl
dost utlumen. Jak se s tím vypořádáte?
Program Zelená úsporám motivoval široké masy zákazníků, aby začali uvažovat o zateplení. Energie již nikdy nebude
levnější a investice do zateplení domu je vždy investicí návratnou. Dotace je pouze bonusem, který návratnost urychlí. Díky medializaci rozjezdu programu se tisíce zákazníků začaly vážně zabývat problematikou úspor za topení. A mnozí
dotace také získali. Ale velká skupina zákazníků nestihla
tuto příležitost využít. A právě pro ni jsme připravili mimořádně výhodné ﬁnancování zateplení domů ve spolupráci s
naším silným ﬁnančním partnerem.
Zkrátka, pomáháme zákazníkům připravit se na prudký nárůst cen za energie bez ohledu na to, zda bude v budoucnu
ze strany státu realizována další podpora či nikoliv. I proto
je zařazujeme do systému komplexní péče.

Příloha JL

Co si představit pod pojmem „komplexní péče o zákazníky“?
Víte, ne každý je profesí stavař či energetik. Jen málo občanů se vyzná v našem tak složitém legislativním prostředí,
od vyřízení stavebního povolení, přes zajištění úvěru až po
výběr dodavatele a stavební dozor. S tím vším můžeme pomoci s cílem šetřit zákazníkovu energii.
Díky vlastnímu projekčnímu studiu, energetickému, dotačnímu a ﬁnančnímu poradenství zákazníkům nejprve zajistíme
odborné energetické posouzení stavu domu. Následuje sestavení harmonogramu nutných kroků, stanovení návratnosti
energetických opatření, zajištění jejich ﬁnancování a konečně
realizace díla. Veškeré kroky jsou v rámci jednotlivých fází projektu se zákazníkem konzultovány s ohledem jak na jeho potřeby, tak na ﬁnanční možnosti. V oblasti revitalizace bytových
domů jsme takto již pomohli třem stovkám našich zákazníků.
Hovořil jste o foukané minerální izolaci. To však není
jediný produkt ﬁrmy.
Je tomu tak, už jsem se o nich krátce zmínil. Vrátím se
ke zmiňované široké paletě produktů naší společnosti. Pro
zákazníky zajišťujeme vedle zateplování např. i projekční
práce, energetické audity, průkazy energetické náročnosti
budov, energetický management, dotační management, ﬁnanční poradenství, termograﬁi budov a konečně generální
dodávky stavebních prací.
Zateplování domů foukanou minerální vlnou MAGMARELAX® zůstává stále jednou z našich stěžejních činností.
Avšak ruku v ruce s tím je další velice úspěšnou činností celková revitalizace bytových domů.
Kde počítáte s dalším rozvojem?
Velké příležitosti vidíme ve spolupráci s výrobními podniky
a obcemi v oblastí řízení jejich energetického hospodaření. V
této oblasti máme nemalé zkušenosti a budeme je dál rozvíjet. Chceme se zaměřit na zahraniční trhy. Právě realizujeme
průzkum v sousedních státech, kam naše služby brzy rozšíříme. Velké možnosti vidíme v Polsku.
S tím souvisejí nové projekty.
Jistě. V areálu průmyslové zóny v Polné plánujeme již v příštím roce stavbu výrobního a skladovacího centra společnosti.
Společnost je známa širokým sociálním programem
pro zaměstnance. Co poskytujete?
Už samotný fakt, že naši spolupracovníci mohou pracovat
ve ﬁrmě s šestnáctiletou tradicí, která má pevné místo na
trhu a zajišťuje všem stálý příjem, je v dnešní době nemalou jistou. Naopak jistotou pro společnost jsou takoví spolupracovníci, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost sami za
sebe, za své úkoly. Vysoce si ceníme samostatnosti a loajality všech našich kolegů.
Jim pak podnik nabízí mnohé výhody. Dalšího profesní
vzdělávání, právní poradenství, důchodové připojištění, pravidelné outdoorové akce s cílem podpořit týmovou spolupráci a podobně.
Firma má své sídlo v Polné. Co děláte pro město a region Vysočiny?
Sídlo naší společnosti najdete v centru Polné, přímo naproti Polenskému hradu. V roce 1997 jsme od Jihomoravských energetických závodů koupili secesní budovu bývalé
městské elektrárny a lázní. Postupně proběhla celková rekonstrukce objektu tak, aby se do něj mohla naše společnost v roce 2001 přestěhovat. Troufám si říci, že se nám
podařilo zachránit jednu z chátrajících architektonických
dominant Polné. Právě letos budova slaví 100 let od své
výstavby. Elektřina pro Polnou a krátce i pro Přibyslav se v
této budově vyráběla v letech 1911 – 1941.
Mimo jiné i proto jsme se rozhodli Polenské elektrárně
vrátit její původní lesk. V těchto dnech započala komplexní
rekonstrukce fasády.
Naše společnost také podporuje tradiční kulturní akce.
Třeba divadelní festival Hrabalova ostře sledovaná Polná.
Podporujeme sportovní aktivity ve městě, třeba turnaj v odbíjené nebo mladé judisty. Loni v zimě jsme ve spolupráci s
Městem Polná investovali nemalé prostředky do zakoupení
technologie pro zhotovení tzv. IP stopy. Mám tím na mysli
kvalitní vytvoření a pravidelnou údržbu lyžařských běžeckých stop v okolí Polné. Pravda, loni nám počasí nepřálo.
Snad tedy letos zima na Vysočině milovníkům zimních sportů ukáže vlídnější tvář. A když ještě zateplí svůj dům, budou
na budoucnost dobře připraveni.
František Ryneš

