Máte vysoké náklady za vytápění hal při chovu drůbeže?
Nabízíme levné a efektivní řešení!
Malebný městys Dolní Dobrouč leží ve východních Čechách zhruba 8 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí. Rozkládá se v údolí podél potoka Dobroučka v délce přibližně 4 km. První písemná zmínka pochází z roku 1292. Obec
s více než dvěma tisíci obyvateli se vyznačuje bohatým spolkovým životem.
Žijí zde činorodí a přemýšliví lidé.
Akciová společnost Sylba zde
provozuje farmu, na které
odchovává drůbež.
O slepicích se neprávem
říká, že jsou to hloupí
ptáci. Jsou však velmi
náročné na podmínky,
za kterých dorůstají
do jateční váhy. Proto je potřeba pozorně
hlídat teplotu v hale
a v chladných dnech nákladně topit a topit, v horkých
dnech pak klimatizovat.
V zimním období je objekt drůbežárny
vytápěn formou ohřevu vzduchu
v systému vzduchotechniky. Jako zdroj
tepla je využívána elektrická energie.
Velké náklady vedly majitele k hledání řešení,
jak náklady na topení snížit. Ceny energií neustále rostou a ani do budoucna
to nevypadá na změnu tohoto trendu. Lidé v Dolní Dobruči však nejsou zvyklí
přihlížet událostem se založenýma rukama. A tak loni na podzim padlo rozhodnutí zateplit.
Výsledek byl pro manažery farmy překvapující. Přímá úspora jen na nákladech za topení elektrickým proudem dosáhla v minulé topné sezóně 15 %.
Zateplení hal pro výkrm drůbeže má příznivý dopad pro letní i zimní režim
provozu výkrmu drůbeže.
To však není vše. V letním období nedochází k přehřívání hal a při stejném
provozu došlo i ke snížené spotřebě energie klimatizace a vzduchotechniky.
Uvnitř hal je znatelně lepší prostředí, což snižuje podíl uhynulé drůbeže o
plných 35%. Tepelná pohoda má výrazně pozitivní vliv na přírůstky. Další
velká úspora je tedy na krmení.
Kromě poklesu úhynu a zvýšení přírůstkú došlo i ke značné úspoře na lécích. Ve špatných tepelných poměrech se totiž vlhkost sráží v podestýlce, což
způsobuje velké zdravotní problémy drůbeže. I tento nedostatek byl díky
zateplení eliminován.
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Ptáte se, co jim tak pomohlo? Je to zateplení střechy haly
systémem foukané izolace MAGMARELAX®.
Jde o komplexní službu, v rámci které je zhodnocen stav stávající izolace střechy
objektu, přesněji haly, výkrmny nebo stáje. Následuje návrh optimalizačních opatření, která podstatně redukují letní přehřívání a zimní úniky tepla z objektu. Tento
moderní systém obsahuje jak poradenství a projekt, tak konečně též dodávku
minerální foukané izolace včetně její aplikace.
Foukaná izolace MAGMARELAX® se fouká hadicí z vozu do konstrukce střechy.
Výborněplnínejentepelněizolačnífunkci,alepředstavujetakévelmiodolnouochranu
proti požáru. Samotná realizace trvá jen několik hodin bez nutnosti stavebních úprav
a stavby lešení.
Foukání minerální izolace MAGMARELAX®

To však není vše. Společnost zajistí i výhodné financování. Samozřejmostí je
prodloužená záruka a další zákaznická podpora. Pomůžeme vám tedy velmi
významně ušetřit náklady a tím podstatně zefektivnit chov.

Co získáte zateplením střechy objektu
1. Ušetříte desítky tisíc – nejen přímé náklady na topení a klimatizaci, ale
také nepřímé na krmivu, lécích a zvěrolékařích
2. Zvýší se výkon chovu - kondenzace atmosférické vlhkosti se díky zateplení
podstatně sníží, což má pozitivní vliv na zdraví drůbeže a na snížení úhynu. Zároveň má kladný vliv na přírůstky
3. Zvýšíte hodnotu budov – konstrukce vydrží déle. Poradíme jak na to, bezplatně změříme a zhodnotíme současný stav, pomůžeme s realizací a navrhneme
optimální řešení. Samozřejmostí je prodloužená záruka na materiál i práci

Vůz ze kterého se izolace fouká hadicí do požadovaných míst v budově

4. Partner ve financování – dokážeme pomoci s financováním zateplení.
Díky nízké ceně zateplení a velmi rychlé návratnosti si můžete dovolit financovat
tato opatření na splátky. Ve spolupráci s bankou umíme nastavit podmínky financování výhodněji, než sami dokážete dohodnout. Nezatížíte svůj rozpočet. Úvěr
splatíte do 5 let splátkami ve výši úspor nákladů na vytápění. A pak už výrazně
spoříte
5. Kvalita dodavatele – na veškerý materiál a pracovní postupy máme
osvědčení kvality ISO. Izolační materiály mají certifikát kvality, proto můžeme
nabídnout výhodu prodloužené záruky. Zařadíme vaši společnosti do systému
komplexní péče o zákazníka, díky kterému budete informováni o moderních
trendech v zateplování.

Zateplení haly ušetří často až 30% nákladů na vytápění.
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