Tajn˘ bunkr na pÛdû?
Je vás stále více, kdo dáváte pfiednost
letnímu bydlení na chalupách, u kterého
dokáÏete ocenit kvalitnûj‰í Ïivotní prostfiedím mimo mûstské aglomerace.
Zvlá‰tû pro dûti jsou prázdniny a víkendy v srdci pfiírody zpestfiením. Kdo by
nechtûl v dûtství proÏívat zajímavá dobrodruÏství! Chalupa sk˘tá v tomto smûru netu‰ené moÏnosti. RÛzná zákoutí ve star˘ch chalupách lákají svou tajemnou
atmosférou, a to nejen dûti.

magmarelaxovou izolací. Díky moderní
technologii a uÏití nejkvalitnûj‰í izolace
z pfiírodních materiálÛ je v˘sledek vynikající. V˘bornû izoluje a díky nerostnému pÛvodu odolává ohni, coÏ v˘raznû zlep‰í poÏární odolnost domu. Vzdoruje vlhkosti,
hlodavcÛm a plísním. V˘borné vlastnosti
magmarelaxové tepelné izolace lze zaruãit na dlouhou fiadu let.

letní bydlení jak vy‰ité. A jak to ocení
dûti? Neuvûfiitelnû. Získají tím svÛj vysnûní tajnou koutek, kde mohou se
sv˘mi kamarády stavût tajné bunkry,
postavit si nedobytn˘ hrad nebo máte
jen loÏnici pro neãekané náv‰tûvy.
Tak proã to nezkusit? Není nic krásnûj‰ího neÏ vidût radost v dûtsk˘ch
oãích.

Podlaha je vytvofiena z pevné konstrukce
z OSB lamel, a její povrch je dokonale vodorovn˘ a hladk˘. Izolace je zabudována
pfiímo do její konstrukce. Tím získáte novou
podlahu, která vám pomÛÏe vytvofiit novou místnost pro ob˘vání a hlavnû znaãnû
zhodnotí vá‰ dÛm. Celá realizace trvá
pouze 1 den, je bez stavebního nepofiádku
a starostí. A ve srovnání s jin˘mi zpÛsoby
zateplení je opravdu za nízké náklady.

Dûtsk˘ ráj na pÛdû

KAM SE SCHOVAT P¤ED
DE·TùM?
Jaro je v plné proudu a léto se pomalu pfiipravuje na spoleãné plány s pfiáteli, ktefií
vás pfiijedou nav‰tívit na spoleãné grilování, které bude trvat do dlouh˘ch svûtl˘ch veãerÛ a bude potfieba je i nûkam
uloÏit. Ale co dûlat, kdyÏ je vás pln˘ dÛm.
Dny nejsou zrovna vydafiené a i dûti hledají
nûjak˘ ten kout, kam by se mohly schovat
a provádût své hry. Ale, kde získat nûjak˘
ten osobní koutek?

SNADNÉ ¤E·ENÍ
Jedním vámi zapomenut˘m místem b˘vají
pÛdy tûchto chalup. Tak proã si nevzpomenout a nezkusit vytvofiit letní bydlení
zde. NejdÛleÏitûj‰í bude samozfiejmû úklid
pÛdy, vyklidit staré, odloÏené a nefunkãní
vûci, smést pavuãiny, zkontrolovat stfiechu.
Ale co ta podlaha? Je studená a nehezká.
Máme na to fie‰ení? Ano máme, rychlé,
elegantní a je‰tû získáme nûco navíc.

PODLAHA JAK ZE
ÎURNÁLU

KOMERČNÍ PREZENTACE

KdyÏ se pustíte do nové podlahy, mûli
byste zvolit správn˘ systém, kter˘ vám nejen vyfie‰í problém s podlahou, ale je‰tû
vám pomÛÏe tepelnû zaizolovat strop va‰í

Stará pÛda

Pracovník IP Polná mûfií v˘slednou v˘‰ku izolace

chalupy, coÏ oceníte hlavnû v prvních jarních dnech va‰ich náv‰tûv na chalupû
v rámci udrÏení tepla v místnostech. Ideální je vyuÏít stropní systém s foukanou

A POHÁDKY JE KONEC
PÛda je pfiipravená. Staãí uÏ ji jen vybavit nûjak˘m star‰ím nábytkem, abychom zachovali ráz chalupy, a máte

Více informací o Stropním systému
MAGMARELAX®
naleznete
na
www.ippolna.cz

