komerční prezentace
Základní rošt Stropního
systému MAGMARELAX®

Nová podlaha na půdě

Víte co máte nad hlavou?
J
aro je v plném proudu a my stále více vidíme, jaké škody nám napáchala letošní zima. A nemusíme jít pro opravy dvakrát
daleko. Stačí se podívat na střechu. Jestliže se
uvolnilo pouze několik tašek a ostatní prvky jsou
v pořádku, vystačíme pouze s drobnou opravou.
Uvolněné a prasklé tašky nahradíme novými.
Ale co potrhaná podstřešní fólie? Ta ztrácí svoji funkci a vyžaduje rozsáhlejší opravu. Tak proč
tedy neudělat rovnou kompletní opravu střechy.

A co takhle něco
navíc!

Vyplnění dutého stropu

Dobrá rada nad zlato
Rekonstrukce střechy není až tak snadná záležitost, jak se na první pohled může zdát. Proto si
nejprve zjistěte co nejvíce o její konstrukci a o použitých materiálech. Nejlepší řešení je obrátit se
rovnou na odborníky, kteří vám s revizí pomohou. Vyvarujete se tak zbytečných chyb, a nebude
vás to stát nic navíc v rámci jejich náprav.

Není nabídka
jako nabídka
Na našem trhu je dnes dostatek typů střešních
materiálů. Pokrývačské firmy se předbíhají v akčních nabídkách. Ale pozor. Není všechno zlato,
co se třpytí! Když srovnáváte ceny pokrývačských
prací, nezapomeňte si ověřit, co všechno nabídka obsahuje. Jsou již v ceně obsaženy i další komponenty, nejen tašky? Cena ze m2 tašek není cena
za m2 střechy. Střešní fólie a ostatní doplňky mohou konečnou cenu značně navýšit. Preferujeme
proto firmu, která nám nabídne komplexní řešení. Od pokládky nové krytiny až po potřebné doplňky a příslušenství. V takovém případě poskytuje zhotovitel velmi dlouhou záruku, u pálené
krytiny, která dnes dosahuje životnosti až 80 let,
může být záruka i více než 30 let.

A jak na to?

Jednoduše. Jestliže máte ve stropě dutinu, můžete bez velkých stavebních úprav nafoukat izolaci
přímo do ní. Stačí udělat jen pár otvorů do podlahy, které se po aplikaci zase uzavřou. Nafoukáním izolace se utěsní i ty nejmenší skuliny a otvory, kterými ucházel teplý vzduch z vytápěných
místnostní, který mohl představovat až třetinu
vašich nákladů.
V případě, že půdní prostory dále využíváte např.
pro skladování věcí či sušení prádla, máme pro vás
další možnost – Stropní systém MAGMARELAX®.
Tento systém vám vytvoří pěknou novou podlahu a s ní i dutinu pro zateplení. Celá konstrukce s OSB desek je hotova za jeden den, druhý den
se nafouká izolace a třetí den můžete půdu používat v plné parádě, tak jak jste byli zvyklí. A třeba vás napadne po této rekonstrukci i jiné využití prostor – například příjemné sezónní bydlení
na prázdniny pro děti.
Tak neváhejte a dopřejte svému domku novou
módní čepici!

Když už se pustíte do opravy střechy, měli byste
se také zamyslet nad tím, jestli by nebylo vhodné
při jednom nepořádku udělat ještě něco navíc, co
by mohlo zpříjemnilo vaše bydlení v domě. Jedním praktickým nápadem a hlavně řešením je zateplení stropu, půdy, foukanou magmarelaxovou
izolací. Izolace je vyrobena z jemňoučkých vláken z vyvřelé horniny, neplesniví, nesléhá, nehoří a je odolná proti vlhkosti plísním, hmyzu i hlodavcům a má dlouhou životnost. Služba je velmi
účinná a celková aplikace trvá pouze tři hodiny. A hlavně! Nezatíží více váš celkový rozpočet
na opravu střechy.
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