
Ceny energií a tepla neustále rostou, to je nevy-
vratitelný fakt. Další nárůst se očekává v nejbliž-
ší 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 realizace je otáz-
ka několika hodin, nevzniká odpad a nepořá-
dek. To jsou velké výhody a máme pro vás další, 
které vám nikdo jiný nedá.

Získejte nejlepší izolaci se zárukou až 10 let!

Volejte: 800 100 533
nebo www.ippolna.cz

jt 800 100 533

MAGMARELAX®

nejprodávanější izolace
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Náklady na topení neustále 
rostou a už je známo, že 
se budou zvyšovat i příští 

rok. Pokud jsme do zimy nestihli 
provést příslušná opatření pomocí 
zateplení domu, i tak existuje mož-
nost, jak udržet náklady za topení 
na uzdě již tuto topnou sezonu. 

Z fyziky víme, že teplý vzduch je 
lehčí a stoupá vzhůru. Stropem tak 
uniká až třetina tepla. Zateplit strop 
je tedy vysoce účinný a finančně
nenáročný způsob, jak dosáhnout 
úspory nákladů za topení. Nemusí-
me čekat celé měsíce, až se oteplí, 
protože zateplit strop lze stejně 
dobře i v zimě, za sněhu a mrazu. 
Práce netrvají déle než jeden den 
a obejdou se bez dalších stavebních 
úprav, dokonce bez stavby lešení. 
Stropy se dnes zateplují zejmé-
na foukanou minerální izolací 
MAGMARELAX®, což je me-
toda úžasně rychlá, za super cenu 
a s velmi rychlou návratností.

Tuto izolaci stropu dodává spo-
lečnost IP IZOLACE POLNÁ, 
s. r. o., která působí v tomto oboru 
více než 15 let a má skutečně vel-
ké množství zkušeností s úsporami 
energií. Pro více informací stačí na-
vštívit firemní web na adrese www.
ippolna.cz. Za několik minut mů-
žeme vyplnit nezávaznou poptáv-
ku. Do pěti dnů poté nás navštíví 

technicko-obchodní poradce, který 
zdarma proměří a posoudí stávají-
cí izolaci našeho domu a bezplatně 
navrhne řešení, které zaručí maxi-
mální úsporu nákladů na teplo při 
minimální investici na zateplení. 
Zároveň nám vypočítá náklady 
a na místě zpracuje rozpočet, po-
chopitelně také bezplatně. 

Realizace může začít do 10 dní 
od nezávazné poptávky a hotova je 
většinou již za půl dne. Práce izola-
térů se obejdou bez nepořádku, bez 
velkého hluku a s minimální praš-
ností. Nejenže okamžitě šetříme až 
30 % za otop, ale také okamžitě po-
cítíme teplo. Izolace účinně zabrání 
srážení vzdušné vlhkosti v rozích 
stropu a tím i vzniku nebezpečných 
plísní. Přednosti 
foukané minerál-
ní izolace stropu 
se však uplatní po 
celý rok. Za letních 
veder zabrání teplu 
z rozpálené půdy 
proniknout stropem 
do bytu.

M i n e r á l n í 
foukaná izolace 
M A G M A R E -
LAX® je tvořena 
vlákny z přírodního 
čediče. Vyvřelá hor-
nina má vysokou 

teplotu tání, a tedy také odolnost 
proti požáru. Důležitou předností 
pro uchování izolačních vlastností 
je nesléhavost, proto si uchová vy-
nikající izolační parametry po celá 
desetiletí. Minerální izolace nechut-
ná hmyzu ani hlodavcům.

Cena zateplení běžného domu je 
kolem 40 tisíc korun, do pěti let se 
však vrátí zpět, i kdyby ceny energií 
zůstaly stejné. Pokud budeme mít 
zájem, společnost IP IZOLACE 
POLNÁ, s. r. o., nám s financováním
pomůže. Ve spolupráci s bankou 
dojedná výhodné financování díky
chytrému úvěru, kdy výše splátky 
odpovídá ušetřeným nákladům za 
topení v příslušném období. Neza-
tížíme tak rodinný rozpočet. Kromě 
toho, že letos ještě zateplíme dům 
za zvýhodněných podmínek díky 
nízké DPH, poskytne nám firma
nadstandardní záruku.

Určitě se proto vyplatí co nej-
dříve navštívit webové stránky 
www.ippolna.cz a nezávazně se 
informovat nebo využít bezplatnou 
telefonickou linku 800100533, kde 
nám ochotně poradí. ■

Není mnoho stavebních prací, které lze 
provádět za špatného zimního období. 
V oblasti zateplení a při realizaci dalších 
úsporných opatření to platí dvojnásob. 
Jinak je tomu ovšem v případě zateplení 
stropu domu foukanou minerální izolací. 
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Práce izolatérů 
se obejde bez 

nepořádku

Zateplení domu foukanou 
izolací lze provést i v zimě

Hobby poradna

Izolovat v zimě? 
Jde to!


