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Máte využívanou, nezateplenou půdu?
Uvažujete o jejím zateplení a nevíte, kam s věcmi
po zateplení a chcete půdu dále užívat?
Spol. Machstav s.r.o. se od r. 2010 specializuje na zateplování právě těchto půdních prostor a nabízí každému společenství řešení na míru!
typu izolačního materiálu k foukání pro konkrétní půdu a výšku izolační vrstvy s ohledem
na opatření, které jste již na domě provedli
(fasáda, nová okna, zateplené sklepy), aby izolace nebyla zbytečně předimenzovaná, nebo
naopak nedostatečná. Můžeme navíc posoudit stav krovu a společně se zateplením
provést i jeho preventivní ošetření tlakovým impregnačním nástřikem technologií Airless. Při napadení krovu křevokaznými škůdci
lze efektivně zkombinovat sanační nástřik
s hloubkovým ošetřením napadených částí
krovu hloubkovou tlakovou injektáží. V rámci
dalších tepelně úsporných opatření dále provádíme zateplování sklepních prostor domu.
Čísla mluví za nás. Od roku 2010 jsme takto pomohli 103 bytovým domům po celé
ČR s vyřešením úniků tepla stropem,
u některých v kombinaci se sklepy a ušetřili
obyvatelům domů značné náklady za topení. Nedělejte si z domu komín a obtaťte se
na Machstav!
Nejefektivnější volbou pro velké půdy je
foukaná minerální izolace v kombinaci
s částečným, nebo celoplošným zachováním pochůznosti stávající podlahy
půdy.
Každé společenství využívá půdní prostory
jinak. Některé domy půdu nevyužívají téměř vůbec a stačí jim pro pochůznost půdy
vystavět systém revizních lávek pouze ke komínům a vikýřům, k anténám apod. Jiní preferují kombinaci částečného zachování pochůznosti nově zateplené půdy pro její další
využití např. k ukládání věcí, sušení prádla
apod. Některé nevyužitelné prostory pak mohou být zaizolovány bez nového záklopu, izolace je nafoukána volně. Většina společenství
volí celoplošný záklop půdy, aby její prostory
mohla využívat jako doposud.

Naši technici Vám mohou zpracovat nabídku ve více variantách a Vy se budete moci
rozhodnout, která z nich bude nejlepší právě pro Vás.
Každému společenství připravíme nabídku
s komplexními službami v oblasti zateplení
stropů, konzultací ohledně nejvhodnějšího

Vhodným zateplením stropu foukanou minerální izolací bez tepelných mostů lze ušetřit až
30% ročních nákladů za vytápění.
Na foukanou izolaci jsme MACHři!
Za poptávku nic nedáte!

Kontaktujte nás na tel. 721 207 099, E-mail: izolace@machstav.cz – centrála Dobronín – Vysočina
601 568 798, E-mail: praha@machstav.cz – pobočka Praha
601 391 433, E-mail: plzeň@machstav.cz – pobočka Plzeň
601 568 700, E-mail: brno@machstav.cz – pobočka Brno
Podívejte se na videa na www.machstav.cz/videa
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