
Proã se vrací z Kanady domÛ?
Pan Karel je âechokanaìan, na blíÏící se se-

dmdesátku nevypadá ani náhodou. Ode‰el

do zahraniãí v ‰edesát˘ch létech, ale na

âesko nedá dopustit. Starou chalupu na ·u-

mavû koupil hned po revoluci. Pfiikrãené

podhorské vesniãky s roztomil˘mi domky,

vysoké stfiechy s plechovou nebo ‰indelo-

vou krytinou, zamhoufiená ok˘nka, úzké

dvefie kryté zádvefiím, kam ani v zimû neza-

fouká sníh. A uvnitfi útulné svûtniãky s trá-

mov˘m stropem, dfievûnou podlahou a kach-

lov˘mi kamny na dfievo. Malebná horská

krajina pfiipomínala Kanadu. Ale krev není

voda, nejútulnûji je v ãeské hospÛdce.

V·UDE DOB¤E, DOMA NEJLÉPE
Pan Karel zde trávil kaÏdou dovolenou a cha-

lupu opravil do krásy. V ‰edesáti zaãal rok dû-

lit dvûma. PÛl roku ‰éfuje projekãní kanceláfii

v Torontu, druh˘ pÛlrok poustevniãí u Vimperku.

A za dva roky se ve své „poustevnû“ usadí na-

trvalo.

Zpoãátku zde trávil léto a na zimu se vracel

do svého torontského bytu. „Bylo to pohodl-

nûj‰í, kdo v zimû vytápí vesnickou chalupu dfie-

vem, ví o ãem mluvím,“ vzpomíná. Plyn totiÏ na

samotu nevede a elektfiina by stála majland.

Pfied dvûma roky v‰ak svÛj roãní cyklus obrátil

a nyní tráví v podhÛfií ·umavy zimu. Co se pfii-

hodilo?

Uãarovala mu ‰umavská zima. Ale co s tfies-

kut˘mi mrazy? Kamenné zdi tlusté skoro pÛl

druhého metru dokáÏete vyhfiát aÏ za spoustu

hodin a pofiádnû se ani pak neohfiejete. A kdyÏ

dÛm na pár dnÛ opustíte, máte pfii návratu o zá-

bavu postaráno. Topit, topit a zase topit, tep-

líãko bude aÏ zítra. Pan Karel vûdûl, Ïe jedin˘m

fie‰ením je zateplit. Izolovat fasádu mu nepo-

volili památkáfii. Okénka vymûnil za repliky

s dvojskly. Utûsnil dvefie. Ale to moc nepo-

mohlo. Co teì?

POMOHLA MODERNÍ TECHNOLOGIE
UÏ za mofiem sly‰el o moderním zpÛsobu za-

teplení. ¤íká se mu foukaná minerální izolace

stropu, tedy podlahy na pÛdû. Minerální vata

dokonale utûsní v‰echny skulinky ve stropû.

Tûmi uniká aÏ tfietina teplého vzduch z obytn˘ch

místností. Tepl˘ vzduch je lehãí a stoupá

vzhÛru. Cestu ven si vÏdy najde. Tomu foukaná

izolace zabrání.

Technologie není sloÏitá. Nejlépe, kdyÏ je ve

stropu dutina. Ta se zafouká pfiírodní ãediãovou

vatou pomocí hadice z korby nákladního auta

pfied domem. Tak se dá u‰etfiit aÏ tfietina ná-

kladÛ na topení. Není tfieba zasahovat do sta-

vební konstrukce, nûkolika otvory v podlaze

pÛdy se do dutiny dopraví izolace a otvory se

opût uzavfiou. Hotovo je za tfii hodiny! Bez zby-

teãného hluku a prachu, za normálního chodu

domácnosti. Nestaví se le‰ení, pÛdu není tfieba

ani pfiíli‰ uklízet. A kdyÏ není ve stropû dutina?

Nafouká se vata pfiímo na podlahu pÛdy.

Tento moderní zpÛsob zateplení má mnoho

v˘hod. Je velmi úãinn˘ a levn˘, cena zpravidla

nepfiesáhne 50 tisíc korun. Vata velmi dobfie

tlumí hluk. Nechutná hlodavcÛm ani hmyzu, za-

braÀuje tvorbû plísní. Díky pfiírodnímu pÛvodu

nezpÛsobuje alergie. ProtoÏe je minerální vata

nesléhavá, udrÏuje si skvûlé izolaãní vlastnosti

po dlouhá léta.

âERVEN¯ KOHOUT JI NEMÁ RÁD
Nejvût‰í pfiedností foukané minerální izolace je

zv˘‰ená protipoÏární odolnost domu. To je

doba, po kterou konstrukce odolává teplotám

pfii poÏáru, aniÏ by docházelo k poru‰ení

funkce, v na‰em pfiípadû únosnosti stropu. Tato

vlastnost je dÛleÏitá pro bezpeãnou evakuaci.

ProtipoÏární odolnost se nûkolikanásobnû pro-

dlouÏí díky nehofilavému materiálu – pfiírodnímu

ãediãi.

SVù¤IL PROBLÉM ODBORNÍKÒM
Pan Karel velmi snadno na‰el i v âesku firmu,

která se 20 let zab˘vá aplikací foukané mine-

rální izolaceMAGMARELAX®. Zavolal a speci-

alista ze spoleãnosti IP Polná dorazil za pár

dnÛ. Domek promûfiil a navrhl fie‰ení, vypoãítal

cenu. Asi za t˘den pfiijeli izolatéfii a za dopo-

ledne byli s prací hotovi.

Pfiíroda se námmstí za necitlivé uÏívání jejích

darÛ globálním oteplením, které pfiiná‰í ex-

trémní v˘kyvy poãasí. V létû velká vedra, v zimû

kruté mrazy. Pan Karel je pfiipraven. Teì uÏ

mÛÏe pfiijít zima tfieba jako na severním pólu.

Pfiipravte se i vy!

Více informací nawww.magmarelax.cz/akce

a na bezplatné telefonní lince 800 100 533.
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