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Velké náklady vedly majitele k hledání 
řešení, jak je snížit. Nemělo smysl dále 
čekat na vhodné dotace, ale bylo po-
třeba konat. Nakonec se povedlo najít 
řešení, kde investice byla něco málo 
přes 100 tisíc korun. Nebylo to málo, ale 
peníze se díky úsporám měly vrátit do 
čtyř let. Realita však byla překvapující. 
Selata se chovají na turnusy a každý rok 
se jich uskuteční pět. Velkým překvape-
ním pak bylo, že se každý turnus ušetři-

lo více než 15 tisíc korun. Takže investice 
se vrátila již za 1,5 roku! 
Ptáte se, co jim tak pomohlo? Jde 
o zateplení střechy haly systémem 
foukané izolace MAGMARELAX®. 

Systém MAGMARELAX® 
je komplexní službou, v rámci které 
zhodnotíme stav izolace střechy ob-
jektu, haly, výkrmny nebo stáje a na-
vrhneme optimální opatření k pod-

statné redukci letního přehřívání 
a zimních úniků tepla z objektu. Ten-
to moderní systém obsahuje nejen 
poradenství, ale i projekt a dodávku 
minerální foukané izolace. 
Izolace MAGMARELAX® se fouká 
hadicí z vozu do konstrukce střechy. 
Výborně plní nejen tepelně izolační 
funkci, ale představuje také velmi 
odolnou ochranu proti požáru. Sa-
motná realizace trvá jen několik ho-
din a není třeba stavět lešení. 

To však není vše. Zajistíme i výhodné 
fi nancování. Samozřejmostí je pro-
dloužená záruka a další zákaznická 
podpora. Pomůžeme vám tedy velmi 
významně ušetřit náklady a tím pod-
statným způsobem zefektivnit chov.

Co pro vás můžeme udělat, aniž bys-
te vynaložili jedinou korunu?
 Zhodnotíme stávající stav vašich 
objektů. Přijedeme na místo, promě-
říme úniky tepla, zjistíme nedostatky, 
odebereme vzorky stávající izolace 
a provedeme sondy do konstruk-
cí. Naši zástupci neustále působí ve 
všech regionech ČR a jsou vám během 
několika dnů k dispozici.
 Navrhneme řešení – naši odborní 
pracovníci jsou zkušení a mají k dis-
pozici specialisty z různých oborů, 
projektové týmy, konstruktéry, reviz-
ní techniky, energetiky. Nalezneme 
tak i pro vás správné řešení.

Co pro vás můžeme udělat v rámci 
zakázky?
 Dodáme izolaci na klíč – provede-
me stavebně technickou přípravu, na-
plánujeme realizaci, dodáme kvalitní 
služby a materiál. 
 Zajistíme fi nancování – máme pro 
vás okamžitou nabídku velmi výhod-
ného bankovního úvěru na naši izo-
laci. Výši splátky si můžete zvolit tak, 
aby byla stejná jako vypočtená úspo-
ra na vytápění či klimatizaci objektu. 
 Vysoká záruka a servis – celý sys-

tém MAGMARELAX® je certifi kovaný 
podle ISO prestižní společností DNV. 
Našim klientům poskytujeme pro-
dloužené záruky. Izolovali jsme již 
více než třináct tisíc objektů v celé ČR.

Proč zvolit služby 
IP IZOLACE POLNÁ?
  Jsme česká fi rma s historií od roku 

1995 s působením i na Slovensku. 
  Disponujeme více než stovkou 

odborníků z různých oborů, včetně 
energetiků a projektantů. 

  Zaručíme kvalitu. Od roku 2003 
máme zaveden systém řízení 
jakosti ISO 9001:2008 na materiál 
i technologické postupy.

  Máme velké zkušenosti. Na našem 
kontě je více než 13 000 zateple-
ných objektů. 

  Pro své klienty zajišťujeme fi nanční 
servis.

Získejte výhodnou cenu 
a zateplete ještě letos!
Naši obchodní poradci vám připra-
ví nabídku na míru a přidají bonusy 
navíc. Domluvte si schůzku zdarma 
na bezplatné lince 800 100 533 nebo 
www.ippolna.cz a získejte 15% slevu 
do konce srpna 2012.

IP IZOLACE POLNÁ s. r. o.

Kousek od Chrudimi, asi 10 km západně, je farma, 
na které se odchovávají malá selata. Jako v každém 
takovém chovu i zde je potřeba pozorně hlídat teplo-
tu v hale a v chladných dnech nákladně topit a topit.  
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Aplikace minerální izolace MAGMARELAX®

Nákladní vůz IP Polná, z kterého je izolace poháněna

Do konce 
srpna 2012 
máte od nás 
slevu 15%
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Více na 
www.ippolna.cz
nebo 800 100 533
 

Chováte selata nebo slepice a trápí 
vás vysoké náklady za vytápění hal?
Máme pro vás levné a efektivní řešení!


