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komerční prezentace PB

Systém MAGMARELAX, světová 
jednička v oblasti zateplení!
Stavební sezóna je v plném proudu, a proto je nejvyšší čas se 
zamyslet na tím, kolik nás letos zase stál účet za topení. Náklady 
za energie stále rostou, a nechcete-li neustále zvyšovat své náklady, 
zbývá jediná možnost. Zateplit.

Ale jak získáte nejefektivnější zateplení a  při 
tom investujete co nejméně?
Často se vedou diskuze o tom, která z mnoha va-
riant zateplení je nejúčinnější. Hlavním kritéri-
em účinnosti je návratnost investice. A co vítězí? 
Není to výměna oken ani zateplení fasády. Správ-
ným řešením je zateplení podlahy na půdě, kte-
ré nám může ušetřit až třetinu nákladů na topení. 
Přitom investice představuje pouze několik desí-
tek tisíc korun. Doba návratnosti tedy nepřesáh-
ne pět let!

Systém MAGMARELAX®, ověřená jednička 
na trhu
Vzpomeňte si na hodiny fyziky na základní ško-
le. Teplo se chová přesně podle fyzikálních záko-
nů. Ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Když 
najde skulinku ve stropě, uniká bez užitku z obyt-
ných prostor. Tímto způsobem nám uteče až tře-
tina tepla mimo vytápěný objekt.
Velmi elegantní způsob zateplení podlahy na pů-
dě představuje systém MAGMARELAX®. Jedná 
se o zateplení foukanou minerální vatou, vyro-
benou z nejkvalitnější přírodní suroviny – čediče 
nebo skla. Roztavením horniny a vytažením vel-
mi tenkých vláken vzniká vata, která má pozoru-
hodné vlastnosti.

Protipožární a protihluková odolnost systému 
MAGMARELAX®
Z hlediska požární odolnosti má minerální fou-
kaná izolace výhodu v tom, že základem pro její 
výrobu je čedič nebo křemík a tím je zajištěna po-
žární odolnost už z podstaty materiálu. Zateplení 
stropu izolací MAGMARELAX® se fouká ze stro-
je, který je umístěn na nákladním voze, hadicí pří-
mo do podlahy na půdě nebo je volně nafoukána 
na podlahu, pokud není v podlaze vhodná dutina. 
Stropní systém MAGMARELAX® vám nabízí 
třetí možnost zateplení stropu, kde se na vaší stá-
vající podlaze vytvoří nová podlaha z OSB desek, 
která se následně zafouká a uzavře. 
MAGMARELAX® vyplní prostor téměř doko-
nale a je tak dokonalou bariérou úniku tepla, sní-
ží pronikání hluku z půdy do spodních místností 
a vytvoří protipožární příčku.
Mezi dalšími vlastnostmi systému MAGMARE-
LAX® najdeme nesléhavost, neváže vodu a odolá-
vá plísním i hlodavcům.

Komfort bydlení oceníte v zimě i v létě, navíc 
ještě hodně ušetříte
Systém MAGMARELAX® oceníte nejen v  létě, 
ale i v zimě. Za horkých letních dnů se střecha 
rozpálí. Jenomže silná vrstva kvalitní minerál-

ní izolace nedovolí teplu prostoupit do obytných 
prostor. Teplý vzduch je odvětráván mimo kon-
strukci střechy. I za tropických veder zůstane byt 
velmi dobře obyvatelný.
Za  třeskutých mrazů přijde ke  slovu jiný efekt. 
Teplý vzduch ve vytápěných místnostech je leh-
čí a  již víte, stoupá vzhůru. Foukaná minerální 
izolace MAGMARELAX® zabrání tomuto úni-
ku a ušetří ročně, podle velikosti domu, i desít-
ky tisíc. Vše je hotovo za několik hodin bez hluku 
a nepořádku za plného chodu domácnosti.

Na nic nečekejte!
Objednejte si ještě dnes nezávaznou schůzku 
s naší obchodním poradcem a zjistěte, co může-
te udělat pro váš dům. Stavební sezóna je již v pl-
ném proudu a kapacity se plní.
Navíc máme pro vás řadu bonusů – získáte 20% 
slevu na jedničkovou izolaci MAGMARELAX® 
a odbornou energetickou prohlídku celého do-
mu ZDARMA!

Více na www.magmarelax.cz/akce nebo na tele-
fonu 800 100 533.


