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Zateplením stropu ušetříte tisíce!

topný systém
Nechte si ještě před topnou sezó-

nou zkontrolovat zdroj tepla. Zanese-
ný komín při topení uhlím či dřevem 
způsobuje špatné hoření a v nej-
horším případě vznícení sazí. Ještě 
větší nároky mají plynové kotle, které 
vyžadují čistotu komínových průdu-
chů a dobrý tah. Od letošního roku je 
povinností majitelů všech nemovitosti 
zajistit pravidelnou revizi komínů. Bez 
potvrzení o jejím provedení pojišťovna 
v případě požáru pojistné plnění ne-
vyplatí. Nezapomeňte také natlakovat 
vodu do topného systému a odvzduš-
nit radiátory. Výměna poškozených 
ventilů přináší úsporu energie kolem 
deseti procent. 

okna a dveře
Víte, že až 20 % tepla vám může 

unikat špatně utěsněnými dveřmi 
a okny? Nejen z obytných místností, 

ale třeba i z garáže nebo ze sklepa či 
půdy. Než okna a dveře vyměníme, 
úniku tepla je možné zabránit alespoň 
provizorně pomocí samolepicích 
těsnicích pásek. 

střecha
Podívejte se, zda máte v pořádku 

střešní krytinu, plechové úžlaby a oka-
py, které zbavte nečistot, aby nepře-
tékaly při tání sněhu. I malé vady se 
vlivem mrazu mohou stát zásadními. 
Totéž platí o podstřešní fólii a tepelné 
izolaci. Vlhkost způsobená zatečením 
zhoršuje tepelně izolační vlastnosti. 
Opravte netěsnou fólii alespoň provi-
zorně, třeba přelepením lepicí páskou.

podkroví
Třetina tepla z obytných prostor 

uniká stropem – ať už vedením, nebo 
prouděním přes netěsnosti. Tyto 
tepelné ztráty lze přitom omezit velmi 

rychle a bez nároku na okamžitou 
investici. Velmi účinnou a zároveň jed-
noduchou a rychlou metodou izolace 
stropu je aplikace foukané minerální 
izolace MAGMARELAX® od společnosti 
IP Izolace Polná, s. r. o.

Jak to funguJe?
Čedičová izolační hmota 

MAGMARELAX® je vyrobena z vyvřelé 
horniny, ze které vytažením jemňouč-
kých vláken vzniká minerální vata. Má 
řadu vynikajících vlastností – nesléhá, 
dokonale tepelně izoluje a výborně 
odolává vlhkosti i plísním. Nehoří, ne-
chutná hlodavcům a tlumí hluk. Navíc 
má velmi dlouhou životnost.

Aplikace do půdních meziprostor 
nebo dutin se provádí foukáním – izo-
lace díky tomu dokáže utěsnit i ty 
nejmenší skuliny a otvory. Materiál 

se do izolovaného prostoru přivádí 
hadicí ze speciálního přístroje, který je 
umístěn na nákladním voze. To vše je 
možné provádět za běžného provozu 
domácnosti a není ani třeba příliš 
vyklízet půdu. Pracovníci nenadělají 
nepořádek a jsou s prací hotovi bě-
hem několika hodin. Není-li dutina ve 
stropě k dispozici, lze na půdě položit 
Stropní systém MAGMARELAX® – pev-
nou a rovnou podlahu z OSB desek. 
Využití půdních prostor je pak možné 
rozšířit například o letní bydlení.

Jaká Je cena? 
Aplikace této moderní a velmi 

efektivní izolace nemusí rodinný 
rozpočet vůbec zatížit. Firma IP Izolace 
Polná, s. r. o. nabízí také zateplení na 
splátky, které jsou nastaveny tak, že 
jejich výše je stejná jako úspora za to-
pení. Díky rychlé návratnosti je možní 
investici splatit již za pět let a pak už 
jenom spořit – až desetitisíce ročně. 
Konkrétní situaci firemní specialisté 
u každého zájemce na místě proměří 
a navrhnou optimální řešení.

Zateplení stropu je málo známé, 
přitom ale velmi výhodné opatření. Ve 
srovnání s izolací stěn nebo výměnou 
oken nestojí statisíce, ale pouze ně-
kolik desítek tisíc. Pro další informace 
navštivte stránky www.ippolna.cz 
a prohlédněte si fotografie a reference 
spokojených zákazníků. 

chceme-li se opravdu zodpovědně připravit na příchod paní 
Zimy, nastala ta nejlepší chvíle. dobrá zpráva je, že napří-
klad zateplení stropu nepatří mezi drahé investice, přitom 
ale přinese velké úspory. na rozdíl od jiných stavebních 
úprav není ani časově náročné, a tak je bez problémů zvlád-
nete ještě před příchodem letošní topné sezóny! podívejme 
se ale na možné úspory komplexně.


