komerční prezentace

I ploché střechy
lze účinně zateplit.
Na topení ušetříte desetitisíce!
Každý rok se ta situace opakuje. Za teplých letních
dnů se rovná střecha rozpálí a v horních místnostech se nedá žít. Pak přijde podzim a vy si oddychnete. Jenže záhy je tu pro změnu zima a už zase
řešíte dilema, zda topit více nebo méně, aby účet
na jaře nebyl k nezaplacení. Existuje vůbec nějaké
rozumné řešení? Jistěže. Zateplit rovnou střechu,
tedy kvalitně tepelně izolovat strop posledního
patra. Díky moderní technologii foukání a díky
užití nejkvalitnější izolace z přírodních materiálů
je výsledek vynikající.
Starší domy a chaty s rovnou střechou, bytové domy i novější paneláky vykazují v zateplení střechy velmi slabé místo. I když nějakou izolaci mají,
je nekvalitní, poplatná době vzniku stavby. Zřejmě izolovala špatně už jako nová, po mnoha letech ještě slehla vlivem své vlastní váhy a vlhkost
dokonala dílo zkázy. Vytvořila se z ní kompaktní
pevná hmota, která neizoluje téměř vůbec.
Zateplení rovné střechy je nejvhodnější provádět
v létě. Jedná se totiž o střechy, které často nemají
revizní otvor. Ten se musí nejprve vytvořit a k tomu je třeba pěkné počasí. Za sněhu a deště by taková práce nebyla snadná a jen stěží by bylo možno dodržet vysokou kvalitu.

nejprodávanější izolace

3) Návrh řešení a poradenství s celkovým snížením
energií
Až po takové prohlídce, můžeme předepsat léčbu
pro váš dům a stanovit časovou a finanční náročnost
úprav. Pak už bude jen na vás, jak se rozhodnete.

Snadné efektivní řešení
za rozumnou cenu

Bezplatná prohlídka
jako u lékaře
Rovná dvouplášťová střecha, a takových je v kategorii bytových domů většina, nabízí možnost elegantního řešení. Můžeme s výhodou využít dutinu, která je u dvouplášťových střech k dispozici.
První krok je vždy bezplatná prohlídka, jako u lékaře, která obsahuje:
1) Návštěvu našeho odborníka po celé ČR zcela bezplatně
2) Kontrolu stávajícího stavu domu, střechy a její proměření

Dvouplášťové střechy lze poměrně jednoduše zafoukat minerální vatu MAGMARELAX®. Tato metoda zateplení stropu je velmi účinná. Vynikající
izolační vlastnosti takové tepelné izolace lze zaručit na dlouhou dobu, i za desítky let. Navíc je taková izolace odolná proti ohni, vlhkosti, hlodavcům
i plísním. A ve srovnání s jinými způsoby zateplení je
za výbornou cenu. Navíc realizace je hotová za 3 hodiny! Foukání se provádí hadicí přímo z auta, přistaveného před domem. Není nutno stavět lešení, nenadělá se nepořádek, ani nejste vystaveni nadměrnému
hluku a prachu!
Termín realizace lze domluvit ve velmi krátké lhůtě, zpravidla do čtrnácti dnů. Ve smluvený den přijedou odborní pracovníci firmy a hned se pustí do práce. Nejprve je nutno připravit revizní otvor do střechy
nebo do štítu. Tudy se pak zafouká izolovaný prostor
nad stropem obytných místností posledního podlaží.
V budoucnu oceníte výhodu tohoto opatření. Otvor
totiž dobře poslouží pro snadnou kontrolu jinak nepřístupného střešního prostoru.

Léto končí! Využijte poslední
šance na zateplení!
Ploché střechy je nutné zateplit za příznivého počasí.
Využijte posledních pěkných dní a akčních slev a vyřešte
nejdůležitější část zateplení domu nyní a navždy. Navíc do
konce září máte možnost získat prodlouženou záruku 10 let!
Objednejte si nezávaznou bezplatnou kontrolu
domu hned na www.ippolna.cz nebo bezplatné lince
800 100 533
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