KOMERČNÍ PREZENTACE

První víkend na chalupû

Máme tu konec bfiezna a paní Zima ztrácí
svou moc. Sluníãko zaãíná hfiát a zvûstuje
nám tolik oãekávané jaro. To je ãas, kdy
sly‰íme volání pfiírody. Netrpûlivû vyhlíÏíme údaje na teplomûru, aÏ koneãnû pfiijde první opravdu jarní den, provonûn˘
vlhkou prstí. UÏ jsme se nemohli doãkat,
aÏ rozmrzne a budeme moci do záhonÛ.
Jarní práce na zahrádce jsou záÏitkem,
kter˘ ãasto pfiekoná i uspokojení z dobré
podzimní skliznû. Ale nezapomnûli jsme
nûco? Ano, je‰tû pfiedtím bychom nemûli
zapomenout na prohlídku chalupy.

v úÏlabích a na niÏ‰í ãásti stfiechy. Pfii oblevû
zajistí rovnomûrné odtávání snûhu. Po krut˘ch mrazech, jaké byly letos, je proto prohlídka okapÛ velmi dÛleÏitá. Mohou b˘t
ohnuté nebo dokonce popraskané od tûÏkého ledu.
Star‰í domy a chaty s plochou stfiechou vykazují jedno velmi slabé místo. Je jím izolace
stfiechy. I kdyÏ nûjakou izolaci mají, je nekvalitní, poplatná dobû vzniku stavby. Zfiejmû
izolovala ‰patnû uÏ jako nová, po mnoha letech je‰tû slehla vlivem své vlastní váhy a vlhkost dokonala dílo zkázy. Vytvofiila se z ní
kompaktní pevná hmota, která neizoluje témûfi vÛbec. Takovou nefunkãní izolaci je nejlépe vymûnit. NejÏádanûj‰í zpÛsob je minerální foukaná izolace na bázi magmarelaxÛ.
Není drahá a pfiitom je velmi kvalitní. Izolaãní
schopnost si udrÏí po dlouhá desetiletí. Navíc
nenavlhá a nechutná hmyzu ani hlodavcÛm.
V˘bornû izoluje proti ohni a hluku. A má je‰tû
jednu v˘hodu. I v tropick˘ch dnech udrÏuje
v podkroví pfiíjemn˘ chládek.
Zateplení rovné stfiechy je nejvhodnûj‰í
provádût v létû. Jedná se totiÏ o stfiechy,

Právû jaro je ta nejpfiíhodnûj‰í doba pro nápravu ‰kod a pro zv˘‰ení komfortu bydlení.
Napfiíklad pofiídit ony nové izolace. Proã kupovat koÏich v létû? To je pfiece jasné. Firmy
startují sezónu, sestavují harmonogramy zakázek. Nabízejí nejen pfiedsezónní slevy, ale
mají hlavnû spoustu voln˘ch termínÛ a velmi
dobré podmínky. Dbejte v‰ak na kvalitu. Jak
materiálu, tak i práce. ZapomeÀte na garáÏové firmy a kamarády z hospody. Nejlépe
co do pomûru ceny a kvality vychází izolace

Izolace dutého stropu trvá 3 hodiny

Vyplnûní dutého stropu izolací MAGMARELAX®

Uzavfiení dutého stropu

KDYÎ PO ZIMù P¤IJEDEME
NA CHALUPU

které ãasto nemají revizní otvor. Ten se musí
nejprve vytvofiit a k tomu je tfieba pûkné poãasí. Za snûhu a de‰tû by taková práce nebyla snadná a jen stûÏí by bylo moÏno dodrÏet vysokou kvalitu.

na bázi magmarelaxÛ, ale ani ta nemusí b˘t
sama o sobû zárukou kvality. V‰echno dûlají
lidé. Oslovte firmy s dlouhou tradicí v oboru,
které mají dobré reference a mohou se vykázat certifikáty kvality ISO.

ALE VRAËME SE NA PÒDU

A TEë HURÁ NA ZAHRÁDKU!

Zde najdeme po‰kozenou krytinu v místech,
kudy zatéká. Objevíme téÏ mapy po úniku
tepla stropem domu. Ano, v‰echny fleky na
pÛdû nemusí b˘t od vody zateklé, mÛÏe se
také jednat o vodu zkondensovanou. Tepl˘
vzduch prochází stropem, zvlá‰tû kdyÏ není
dostateãnû izolovan˘. Srazí se na studené
konstrukci krovu nebo na stfie‰e. AÏ tfietina

UÏ víme, jak jsme na tom. Jaké neplechy
nám natropil sníh a mráz a zejména jak je
budeme fie‰it. S pocitem dobfie vykonané
práce se koneãnû mÛÏeme pustit do záhonÛ a stromkÛ a trávníku. V‰ak je jiÏ na
ãase. Letos si zahrádkafiení opravdu vychutnáme.
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KaÏd˘ rok nám zima pfiipraví nûjaké nemilé
pfiekvapení. I kdyÏ jsou to ãasto jen drobnosti, mohou b˘t signálem váÏn˘ch problémÛ.
Tfieba zatékající voda mÛÏe natropit mnoho
‰kod na dfievûn˘ch konstrukcích. Podlaha na
pÛdû a dfievûn˘mi trámy krovu pak napadá
plíseÀ a houba, coÏ konãívá hnilobou.

PROHLÍDKU ZAâNEME OD
ST¤ECHY
Prohlédneme krytinu, zejména hfieben, úÏlabí
a okapy. Doplníme ta‰ky, opravíme nebo
vymûníme snûhové zábrany – snûháky –

tepla tak pfiijde nazmar bûhem topné sezóny. Nyní jsou stopy je‰tû ãerstvé a jsou
dobfie vidût. Staãí oznaãit fixou místa, jeÏ vypadají podezfiele. Jakmile totiÏ sluníãko stfiechu rozpálí, beze stopy zmizí.
Dobr˘m poãinem je zkontrolovat okna a interiér domu a oznaãit místa plísní a rychle fie‰it její likvidaci. U oken je dobré krátce mrknout na stav laku, zda není naru‰en˘
mrazem. V˘robci oken mají ãasto v záruãních podmínkách nátûry zdarma.
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