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Sníh a mráz nemá šanci
Izolujeme i v zimě
Zateplit fasádu či vyměnit okna v zimě není
jednoduché. Ale zateplit strop domu foukanou
minerální izolací lze po celý rok. Ušetříte
až 30 % za energie!
DPH naroste z 10 na 14 %, elektřina podraží
o více než 6 %. Plyn nezůstane pozadu, cena ropy
také stoupá. Dali jste si předsevzetí, že s růstem
nákladů na otop konečně něco uděláte? Podzim už
je pomalu za námi, je třeba jednat.
Co dělat, když už mrzne a poletují vločky?
Existuje možnost snížit náklady na topení už
letos. Víme, že teplý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru,
stropem tak uniká až třetina tepla. Zateplit strop je
účinné a levné řešení, které lze realizovat i v zimě.
Práce trvají 1 den, obejdou se bez stavebních úprav
a stavby lešení, za provozu domácnosti.
Stropy se dnes zateplují foukanou minerální
izolací MAGMARELAX®. Je to úžasně rychlá
metoda, za super cenu, s rychlou návratností. Izolaci
dodává společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Působí zde víc než 15 let a má velké zkušenosti
s úsporami energií. To dokazuje 12 tisíc zateplených
objektů v ČR a řada dalších na Slovensku.
Pro více informací navštivte web www.ippolna.cz,
nebo volejte bezplatnou telefonickou linku
800 100 533. Za několik minut vyplníte nezávaznou
poptávku. Do pěti dnů přijde technik, který má
velké znalosti a bohaté zkušenosti. Zdarma proměří
a posoudí stávající izolaci, bezplatně navrhne
optimální řešení a zpracuje rozpočet. Cena vás
určitě mile překvapí. Když se hned rozhodnete
izolaci objednat, dostanete další slevu.
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Nejnovějším trendům v oblasti precizní pokládky podlah
odpovídá Baumit Nivello Quattro, samonivelizační
podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého, vhodná i pro
svépomocné stavebníky.
Rovinnost podkladu před pokládkou finálních podlahových
vrstev by podle normy neměla překročit 2 mm na 2 m, jinak
dochází ke snížení životnosti krytiny. Samonivelizační
stěrky na bázi síranu vápenatého se aplikují v tekuté směsi.
Po vytvrdnutí je povrch dokonale hladký a rovný.
Baumit Nivello Quattro neobsahuje cement, a proto
nedochází ke smršťování či vzniku trhlin. Speciální
přísady a pojiva zaručují rychlý průběh tuhnutí a tvrdnutí
a dokonale hladký povrch bez viditelných pórů. Stěrku
lze použít na vyrovnání standardních podkladů v podobě
betonů, cementových, sádrových i asfaltových potěrů,
starých dlažeb apod., a to ve všech obytných prostorách
včetně kuchyní a koupelen. Vyrovnání podlahy
samonivelizační stěrkou Baumit Nivello Quattro je ideální
pro podlahové vytápění. Stěrka vede velmi dobře teplo
a díky své pružnosti je odolná vůči vnitřnímu napětí.
Více na www.baumit.cz.

Pro majitele pozemků v nižších nadmořských výškách, kde v zimě padá
jen menší vrstva sněhu, a to nepravidelně, Honda připravila novinku,
malou sněhovou frézu HS 550 E. Jedná se o kolovou frézu s nabíracím
šnekem, který je opatřen odolnou gumovou manžetou.
Tyto frézy se využívají na zpevněných plochách, zámkových a jiných
dlažbách. Gumová manžeta pečlivě
vyčistí povrch, vymete sníh ze
spár zámkových dlažeb. Frézy
nemají skutečný pojezd, ale
díky rotaci šneku s gumovou
manžetou dochází k přirozenému
pohybu vpřed, manipulace s nimi
je proto velmi snadná.
Výhody sněhové frézy:
4-taktní motor Honda
Lehká, kompaktní, skladná
Šnek s gumovou manžetou neničí povrch
Nastavitelný směr a výška výhozu
Skvělý poměr cena – výkon
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ZRCADLO TRHU

Doživotní záruka

Nové modely
HUSKY
TM

Další informace na www.honda-stroje.cz.

Revoluce v obkladech
venkovních zdí
Přemýšlíte nad novou fasádou, která by byla nadčasová, s dlouhou
životností, architektonicky zajímavá, originální a přispívala by k úsporám
energie? Řešení se nabízí v novém a snadno instalovatelném systému pro
venkovní obložení budov s názvem Twinson O-Wall.
Nový systém Twinson O-Wall od společnosti Deceuninck se vyznačuje
velmi jednoduchým patentovaným systémem instalace, minimálními
nároky na údržbu a je ideální volbou pro elegantní zakrytí zateplené
venkovní fasády. Může tak být součástí celkové koncepce izolace nebo ho
lze použít jen jako atraktivní obklad.
Systém Twinson O-Wall je vyroben z materiálu Twinson, což je
nejmodernější kompozit složený ze
dřeva (50 %) a PVC (50 %). Kombinuje
v sobě přírodní vzhled a pocit, který
nabízí dřevo, i nízké nároky na údržbu
a odolnost, kterými se vyznačuje PVC.
Twinson O-Wall je v nabídce ve třech
přírodních barvách – lékořicové,
kůrové a rašelinové.
Pamatujte, že kvalitní zaizolování
venkovních zdí může snížit energetické
ztráty až o 20 %. Lze tak účinně uspořit
v rozpočtu za vytápění a spotřebu
energií a také šetřit životní prostředí.
Více informací najdete na
www.deceuninck.cz.

HADICE VE ZDI
NOVINKA

Vytáhněte si hadici rovnou
ze zdi a začněte vysávat.
Specialista na centrální vysavače
NEWAG spol. s r.o.
tel: 261 221 528
zelená linka: 800 139 076
e-mail: info@newag.cz
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