drůbež

Vysoká teplota ve stájích
snižuje efektivitu chovu
inzerce

Změnit to lze snadno a levně!
Optimálních přírůstků zvířat, chovaných ve stájích
a halách, je možno dosahovat jen tehdy, nejsou-li
vystavována extrémním teplotám. V zimě zejména
ve starších objektech navíc dochází ke srážení vodních
par na studeném stropě, což působí negativně na
zdravotní stav zvířat. Naopak rozpálené střechy
v jarních a především letních měsících zvyšují teplotu ve stájích, a tím také záporně ovlivňují efektivitu
chovu. Zvířata totiž vynakládají značnou energii na
regulaci tělesné teploty, čímž se snižují přírůstky.
Na první pohled se zdá, že stojíme
před rozhodnutím, zda instalovat
klimatizační jednotky do starších
objektů, nebo postavit novou stáj.
Jenomže první řešení je velmi náročné z hlediska provozních nákladů,
druhé zase vyžaduje velkou investici.
Přesto však existuje ještě jedno řešení, které účinně eliminuje nevýhody
obou předchozích. S velkým úspěchem ho využívá řada zemědělských
podniků i výrobních ﬁrem. Jde o moderní systém MAGMARELAX®. O co
se jedná?

Systém MAGMARELAX®
je komplexní službou, v rámci které zhodnotíme stav izolace střechy
objektu, haly, výkrmny nebo stáje,

Nová izolace MAGMARELAX

www.agroweb.cz

a navrhneme optimální opatření
k podstatné redukci letního přehřívání a zimních únikům tepla z objektu. Tento moderní systém obsahuje nejen poradenství, ale i projekt
a dodávku minerální foukané izolace
a vyřešení systému odvětrání.

Pracovník IP Polná fouká minerální izolaci MAGMARELAX

pelně izolační funkci, ale představuje
také velmi odolnou ochranu proti požáru. Samotná realizace, to znamená
nafoukání izolace do zateplovaného
prostoru, je neobyčejně rychlá. Trvá
jen několik hodin a není třeba stavět
lešení. Na MAGMARELAX® je více než
desetiletá záruka.

Foukaná izolace
MAGMARELAX®
Izolace MAGMARELAX® je foukaná
minerální izolace, vyrobena výhradně
k tomuto účelu tavením kvalitní čedičové horniny a vytažením jemných
vláken, která vytvářejí minerální vlnu.
Nejedná se tedy o zbytky z výroby
izolací anebo recyklovaný odpad, ale
o špičkový izolační materiál. MAGMARELAX® výborně plní nejen te-

Výhody zateplení střech hal
systémem MAGMARELAX®
Zateplení objektu ušetří přímé náklady na topení a klimatizaci s velmi
rychlou návratností investice. Podstatně se ušetří na krmivech.

Stará zničená izolace
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Proč zvolit služby
IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o.?
Jsme česká ﬁrma s historií od roku 1995.
Máme velké zkušenosti. Na našem
kontě je přes 12 000 zateplených objektů.
Disponujeme více než stovkou odborníků z různých oborů, včetně energetiků a projektantů.
Poskytneme bezplatné poradenství.
Změříme a zhodnotíme současný stav
a navrhneme optimální řešení.
Zaručíme kvalitu. Od roku 2003
máme zaveden systém řízení jakosti
ISO 9001:2008 na materiál i technologické postupy.
Zajistíme výhodné ﬁnancování. Dokážeme ve spolupráci s bankou nastavit
výhodnější podmínky ﬁnancování,
než jaké si vy dokážete dohodnout.
Samozřejmostí je nadstandardně
prodloužená záruka a zákaznická
podpora.
Pomůžeme vám velmi významně
šetřit náklady a podstatným způsobem zefektivnit chov. Zateplete ještě letos! Naši obchodní poradci vám
připraví nabídku na míru. Domluvte
si schůzku zdarma na bezplatné lince
800 100 533 nebo www.ippolna.cz
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