Zateplete dřív, než přijdou mrazy!
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Loňská zima byla dlouhá a náklady za topení se značně prodražily. Už
nechcete platit tak vysoké účty v tomto roce? Poradíme vám. Izolujte
obytný prostor, kancelářský nebo výrobní objekt.

Jak ušetřit a mít to skoro zadarmo

Víme, že toto rozhodnutí není vůbec lehké. Často vás odradí představa vysokých investičních nákladů.
Přitom vůbec nemusí jít o náročnou investici. Provedeme ZDARMA energetické posouzení
obecního objektu, výrobních prostorů nebo i vašich domů. Abychom co nejvíce ušetřili,
nemusíme hned vyměnit okna a zateplit fasádu za statisíce s návratností desítky let. Mnohem efektivnějším způsobem je izolovat strop – ideálně systémem MAGMARELAX® 2013.
Z hodin fyziky víme, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Z výpočtů vyplývá, že až třetina tepla z obytných
prostor domu uniká půdou.

Co je systém MAGMARELAX® 2013?

Teplejší vzduch se drží v horních částech místností a budov a naopak chlad se drží u podlahy. Teplo si
doslova hledá každou skulinku, kudy by z domu uniklo. Vše souvisí se zákonem zachování energie, kdy
energie (tedy i teplo) proudí z míst s vyšším potenciálem do míst s nižším potenciálem. Laicky řečeno
z místa, kde je více teplo do místa, kde je méně teplo. Pokud tomu chceme zamezit, musíme mu do
cesty postavit nějakou překážku, vhodná je foukaná izolace MAGMARELAX®.
Systém MAGMARELAX® 2013 obsahuje speciální protipožární izolaci, která odolává vysokým
teplotám, ekologickou bílou izolaci s pojivy bez ropných produktů, patentovaný stropní systém pro
možnost dalšího využití půdy, energetické poradenství se zárukou. Izolace stropu je doslova za hubičku.
Je to rychlé a vysoce účinné. Ve stropě totiž nejsou okna ani dveře, nemusíte dělat omítky, na půdu
vede jen jeden malý vstup často jen 40x60 cm. Strop často také tvoří velkou plochu domu, a tedy
hodně tepla jím uteče.

Výhody foukaných minerálních izolací

Celá realizace je hotová za pár hodin, bez odpadů a nepořádku, za plného chodu objektu nebo domácnosti. Už žádné lešení, nošení materiálu přes obytné prostory, velký úklid atd. Za jeden den je zpravidla
hotovo a co je podstatné, účinek je okamžitý.

Proč minerál MAGMARELAX®

Minerál má unikátní, ničím nenahraditelné vlastnosti zejména v oblasti sléhání. Vrstva zůstává beze
změny i v náročných místech, kde dochází k otřesům například u letišť a frekventovaných cest. Mezi
další kvalitní vlastnosti patří voděodolnost, odolá plísní a hlodavcům, chrání před ohněm a izoluje
i proti hluku.

A je to zadarmo!

Klient si také může vybrat ekologický materiál pro volné foukání označený
MAGMARELAX® ECO. Vlákna tohoto materiálu jsou čistě bílá a neobsahují pojiva na bázi ropy.
Řadí se mezi nejvyšší ekologický standard na světě.

Stavebně-energetické posouzení výrobního objektu, objektu veřejné správy nebo vašeho domu zpracuje náš tým expertů v oblasti stavebnictví, energetiky, ekonomie apod. a vy získáte
jasnou informaci o tom, v jakém stavu se v současné době nachází celý váš dům a jaké jsou možnosti řešení zjištěných problémů. Naši technici a energetici odborným výpočtem zjistí,
kolik peněz, které dnes platíte za vytápění, můžete ušetřit vhodnou opravou. A to vše zcela ZDARMA!

Zateplete dům za 3 hodiny
a ušetřete 30% nákladů
za energie!
7Více na www.magmarelax.cz/akce nebo 800 100 533

