ÚSPORY energie
Foukaná izolace…

Izolace se fouká
do konstrukce v podlaze

Podlaha půdy šetří
Že je v domech potřeba izolovat stěny či střechu,
to asi napadne každého. Na to, že je dobré izolovat
i podlahu, se však často zapomíná.

K

dyž si Mlejnkovi kupovali nový
dům, rozhodla o jejich volbě
i skutečnost, že vyhlédnutá
stavba měla velkou půdu. „Vždycky

mám pocit něčeho tajemného, když
vstupuji na půdu,“ pochvaluje si tento prostor majitelka domu Magda
Mlejnková. Jenže pak rodině nezbyly

peníze na pořádné zateplení půdy
a bylo zřejmé, že jim kvůli tomu zbytečně utíkají peníze. „Jsem romantik, ale ekonomika mi není cizí. Teplo
utíká hlavně stropem,“ uvažuje nahlas Mlejnková. Jinými slovy, mohli
dole v domě topit jak chtěli, stejně
se jim kvůli nezaizolované podlaze
půdy část tepla doslova ztrácela.

STOP ÚNIKU
TEPLA!

A

ž dvacet procent energie
na vytápění můžete ušetři,
pokud si na okna nalepíte
energetickou fólii, s níž na český
trh přišla firma Hornschuch. Fólie
se navíc vyplatí i v létě, kdy naopak funguje jako protisluneční
clona. Speciální polyesterová fólie se vyrábí v šíři 90 centimetrů, do budoucna výrobce uvažuje
i o šíři 135 centimetrů.
Fólie se sice částečně leskne,
ale jinak je naprosto transparentní
– množství světla, které pronikne
do místnosti, se sice mírně sníží,

KA:

NOVIN

FÓLIE

– zabraňuje tepelným ztrátám přes okna
– uspoří až 20 % nákladů na vytápění
– zachytí 95 % UV záření
– světelná propustnost 70 % – neomezuje
výhled ven
– jednoduchá aplikace, každý zvládne sám
– vlastnosti fólie testovány TÜV SÜD
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Samotná instalace nové podlahy
skutečně proběhla rychle. Za několik dnů po objednání přijel řemeslník a vše si na půdě u Mlejnkových
přeměřil. Vysvětlil jim, že běžně se
izolace fouká mezi trámy do podlahy, což ale v tomto případě nebylo

ale rozdíl není pouhým okem zaznamenatelný. Okno s nalepenou
fólií můžete čistit běžně dostupnými neabrasivními čisticími prostředky. Použijte měkký hadřík,
který nezanechá na povrchu fólie
stopy škrábanců. Fólie je optimálním řešením pokud nemáte na renovaci oken kvůli únikům tepla či
pokud to není možné, protože například bydlíte v pronájmu.
Lepí se zevnitř na okno a je jedno, zda ho máte zasklené dvojitě
nebo trojitě či zda je v něm pouze
jednoduché sklo.
■

Výhody energetické fólie
● zabraňuje tepelným ztrátám přes okna

www.teplaokna.cz, www.dcfix.cz

● uspoří vám až 20 procent energie
● zachytí 95 procent UV záření
Inzerce

Uveďte při nákupu heslo „teplá okna“ a získejte slevu 10 % na
Vaši objednávku. Platí pouze pro objednávky na výše uvedených
internetových stránkách.

…a nová podlaha

úsporná Fólie

ŠETŘETE PENÍZE –

ÚSPORNÁ
ENERGETICKÁ

Manželé proto začali přemýšlet, jak
by půdu opravili a narazili na nabídku společnosti IP Izolace Polná,
která používaní metodu foukané
izolace. Navíc jim slíbila, že novou
podlahu na půdě včetně zateplení
udělají za jediný den. „Půdu využíváme hlavně v létě. Střechu máme
dobrou, takže zateplit podlahu půdy
se mi zdálo jako dobrý nápad. Výrazná úspora a nízké investice mne
přesvědčily,“ dodává žena, podle níž zateplení půdy rodině ušetří
skoro deset tisíc korun ročně, což
je celá třetina nákladů rodiny na topení. Celá investice by se měla vrátit do pěti let.

● světelná propustnost 70 procent, neomezuje tedy výhled ven
● fólii si každý může nalepit sám

trámy, nebylo by dokonce nutné ani půdu vyklízet.
Stropní systém je z dřevotřískových desek a není problém
ho nainstalovat za jediné dopoledne, následné foukání izolace Magmarelax® do vzniklé
dutiny z přistavěného speciálního auta trvá kolem tří až pěti
hodin. Obyvatele domu nijak
neomezuje, protože je to tichá
a čistá technologie a novou

podlahu je možné hned používat. Jen je třeba na dřevotřískové desky případně položit další
podlahovou krytinu podle vkusu majitelů. Podobným způsobem se dají samozřejmě vylepšovat nejen půdy v rodinných
domech, ale také podkrovní
byty v bytových domech.

Inzerce

možné, protože na půdě mezi
trámy nebyla potřebná dutina.
„Navrhl nám jiné řešení, které
nám pomohlo hned dvakrát.
Získali jsme na staré podlaze
novou rovnou podlahu s potřebnou dutinou, kterou pak řemeslníci zateplili minerální foukanou izolací,“ popisuje paní
domu průběh prací. Pokud by
bylo možné nafoukat minerální izolaci přímo mezi původní

Další informace najdete
na www.ippolna.cz

Ušetřete až

15.000 Kč
Podlaha půdy se zatepluje foukanou izolací MAGMARELAX® tak, že se izolace hadicí žene do podlahy
přímo z vozu před domem. Celá realizace trvá 3 hodiny.

Abyste nic
nepoškrábali

Staré dlaždice, nové motivy
Nemusíte hned předělávat celou koupelnu nebo obklad
za kuchyňkou linkou. Někdy zabere i podstatně levnější
a jednodušší řešení, jakým v tomto případě jsou dekorativní
nálepky, které jsou k dostání v rozměrech odpovídajících
dlaždicím, případně můžete použít tapety. V nabídce je najdete
mnoha klasickými i moderními motivy včetně exkluzivní
„Metalic“ série.
Více na www.hornschuch.cz

Čištění jemných povrchů
napříště nemusí být
problém. Stačí si zvolit
novinku, kterou na trh
uvádí Tatrachema VD.
Krémový čisticí prostředek
Citra Cream je k mání
ve třech příjemných vůních
a nepoškrábe ani smalt
či sklokeramiku, jinak
si přitom díky aktivním
látkám poradí i s odolnou
špínou
a zaschlými
skvrnami.
Hodí se
nejen
na čištění
koupelny
a kuchyně,
ale i na další
povrchy.
Lehce vyčistí
také hliník,
nerez,
mramor,
keramiku,
laminát či
podlahové
PVC.

ročně
za energie!
Ceny energií a tepla
teplla neustále
neust
stál
tál
ále rostou,
rost
ro
stou, 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 realizace je otázka několika hodin, nevzniká
odpad a nepořádek. To jsou velké výhody
a máme pro vás další, které vám nikdo jiný
nedá.
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Volejte: 800 100 533
nebo www.ippolna.cz
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