
Dost vedru a vyhazování peněz v domech s plochou střechou!
■ Nemůžete v létě kvůli vedru spát?
■ Je vám v domě v létě vedro a naopak v zimě zase zima?
■ Vyhazujete zbytečně peníze za topení?

Slunce pálí, nemáme se kam schovat, tělo se potí a klimatizace není dostačující. Pomůže nám 
jen chladivý nápoj nebo stín v parku. Přes den se to dá vydržet, ale co když přijde večer? Tě-
šíme se, že útočte najdeme ve svých příbytcích a že přes noc nabereme nové síly na nový den. 
Ale pro řadu lidí je opak bohužel pravdou. V jejich domech se nedá kvůli vedru spát. Slunce 
rozžhavilo střechu jejich domu a oni se v noci budí, mají propocené polštáře, stále vstávají 
kvůli žízni a ráno se probouzí ještě více unavení než večer. A co je toho příčinnou? Horký 
vzduch z rozpálené střechy se dostal do domu. Věděli jste, že teplota pod krytinou zejména  
u plochých střech nebo u střech se sklonem menším než 5 stupňů dosahuje více jak 80 stupňů. 
Pokud máte i vy doma v létě ve své ložnici pocit vedra, máme pro vás snadné řešení. Foukaná 
izolace MAGMARELAX®  lze jednoduše aplikovat do prostor mezi střechou a stropem, a tím 
vám nabízí rychlou pomoc.  MAGMARELAX® je vytvořen z kvalitních přírodních materiá-
lů, které jsou zárukou kvalitního výsledku. Výborně tepelně izoluje, díky nerostnému půvo-
du odolává ohni, což výrazně zlepší požární odolnost domu. Vzdoruje vlhkosti, hlodavcům  
a plísním. Celá realizace trvá pouze 3-5 hodin, je bez stavebního nepořádku a starostí, a hlavně 
za velmi nízké náklady. 

Díky této vrstvě magmarelaxové izolace odstíníte horko v létě a ta vás nechá konečně v klidu 
vyspat. A v zimě? Je tomu naopak. Vámi draze zaplacené teplo zůstane uvnitř domu a vy už 
budete mít peníze jen na věci, co jste si doposud museli odepřít.

AKCE: do konce KVĚTNA 2012 sleva 5% na MAGMARELAX + DOPRAVA ZDARMA
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