
Ceny energií a tepla neustále rostou, to je 
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. 
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 realiza-
ce je otázka několika hodin, nevzniká odpad 
a nepořádek. To jsou velké výhody a máme 
pro vás další, které vám nikdo jiný nedá.

Volejte: 800 100 533
nebo www.ippolna.cz

jt 800 100 533
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EIzolace zadarmo! Je to vůbec možné?

Který majitel domu by 
způsob úspory nechtěl 
znát? Řešení ale oprav-

du existuje a funguje. Když si 
představíme dům, kde za topení 
vydáváme kolem 35 tisíc ročně, 
tak dokážeme každý rok ušetřit 
až 10 tisíc korun. 

Představme si, že sedíme po-
hodlně v obýváku, koukáme na 
oblíbený film, a než skončí, máme
hotovo. Bez námahy, nepořádku, 
v super kvalitě. Nehádáme se 
s řemeslníky, hodiny neuklízí-
me celý dům a máme jistotu, že 
cokoli budeme chtít, je předem 
splněno. Je to možné, pokud 
si vybereme odborníky, kteří 
mají cenné zkušenosti a chtějí 
klientovi upřímně pomoci – ne 
ho okrást a prodat mu podřad-
né produkty nakoupené někde 
z druhé ruky.

Není nad čím váhat
Chce to jen změnit úhel po-

hledu na to, co nám radí většina 
řemeslníků: „Vyměň okna, oprav 
dveře, udělej fasádu. Vezmi 200 
až 300 tisíc ze svého stavebního 
spoření a já ti udělám super ce-

nu…“ Je to ale to nejvýhodněj-
ší? Bohužel ne. Ukázalo se, že 
nejvýhodnější je izolovat strop. 
Teplo stoupá vzhůru a ve velké 
míře utíká z domu bez užitku 
pryč. A v tom právě je ten vtip 
– izolace stropu je nejlevnější pro 
okamžitou úsporu tepla. Pokud 
zateplíme strop, je možné dosáh-
nout až 30 % úspor a díky tomu 
máme celé peníze za čtyři roky 
zase pěkně doma. Nic se neztratí, 
vše se vrátí. 

Velmi vhodný a doporučovaný 
systém do prázdných a dutých 
stropů je foukaná mine-
rální izolace na bázi skla. 
MAGMARELAX® ECO je 
ekologický, protože pojiva 
neobsahují látky z ropných 
produktů. Jeho vlákno je na 
prvním místě v izolačních 
schopnostech. Nová tech-
nologie výroby zajistila 
vlákno bez hydrofobních 
štěpů, a tedy jeho izolač-
ní vlastnosti jsou téměř 
o 15 % lepší než všechny 
dosud používané vláknité 
izolace. MAGMARELAX® 
ECO obsahuje přírodní po-

jiva z rychle se obnovujících or-
ganických látek, které neobsahují 
fenoly a akryláty jako izolační 
materiály vyráběné z ropného 
základu. Izolace je příjemná na 
dotyk, nezapáchá a vyznačuje se 
nižší prašností. Dalšími žádanými 
vlastnostmi této izolace je nehoř-
lavost a odolnost proti plísním 
a vlhkosti. Je vhodná zejména pro 
zateplování podlahy na půdě. Za-
teplování pomocí Magmarelaxu® 
ECO je hotové za 3 až 5 hodin, 
aniž bychom museli vystěhovat 
prostor nebo nějak výrazně na-
rušovat chod svojí domácnosti. 
Pro nafoukání izolace stačí totiž 
několik otvorů. Je možné ji foukat 
také na otevřené plochy. Foukaná 
technologie zaručí, že se izolační 
materiál dostane opravdu všude 
a dokáže vyplnit všechny mezery 
či skuliny. Pokud chceme mít za-
ručený výsledek, neměli bychom 
na vláknu šetřit a použít to nejlep-
ší, co existuje. A hlavně originál, 
žádné napodobeniny. ■

Nejlevnější energie je ta, která se vůbec 
nevyrobí, a nejlepší cesta je vsadit na 
úsporná opatření. To je správná filozofie
– vzhledem k tomu, že ceny energie 
a tepla neúprosně rostou. Nabízíme proto 
řešení, jak ušetřit až 30 procent v našich 
rozpočtech za topení.

Ekologická  
novinka
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Minerální 
izolace je 

vhodná 
do dutých 

stropů

Izolace je hygienicky 
nezávadná

Hobby poradna


