
 

 

 

↘ nemění svůj tvar ani strukturu, izolace negraduje, neřídne, tím 

pádem jsou její izolační vlastnosti dlouhodobě stálé a slouží po celou 

dobu životnosti budovy.  

↘ součinitel tepelné vodivosti je u měkké pěny 0,037 a u tvrdé 

pěny dokonce 0,0217. Tyto hodnoty zaručí dokonalou ochranu i při 

nízkých vrstvách použitého izolantu. Díky své jedinečné struktuře 

PUR izolace v zimě hřeje a v létě chladí.  

↘ pěna dokonale přilne k izolovanému povrchu, přizpůsobí se 

a po nástřiku 100 násobně zvětší svůj objem, čímž se eliminují 

jakékoliv spáry, prostupy a nedokonale utěsněná místa. 

Nevznikají tak žádné tepelné mosty.  

↘ měkká PUR pěna se díky otevřené struktuře buněk řadí mezi 

izolace s multifunkčními vlastnostmi, zároveň s izolací tepelnou 

získáte i zvukovou neprůchodnost.  

↘ pěna nechutná škůdcům, myším a podobným 

nájemníkům podkrovních prostor. Zabraňuje nechtěnému 

proudění vzduchu a tím pádem nevznikají plísně. Tato 

izolace tedy vytváří zdravé prostředí vhodné i pro alergiky.  

↘ za jeden den lze izolovat až 200 m2. Práce na standartním podkroví 

rodinného domu je provedena za jeden den včetně úklidu. 

↘ vzhledem k jedinečným vlastnostem izolace je její 

návratnost do 5 ti let od nástřiku. Náklady se sníží o 50% a 

v případě komplexní izolace domu až o 70%. Velmi důležité je 

to, že tato izolace do budoucna nevyžaduje žádné další opravy, 

úpravy či obnovy.  
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↘máme dlouholeté zkušenosti v oboru stavebnictví. Za roky praxe jsme se 

setkaly s různými materiály a postupy. Ke stavbě přistupujeme jako k celku a 

navrhujeme komplexní řešení, kdy bereme v úvahu všechny různé aspekty.  

↘ používáme certifikované výrobky společnosti Polychem systems s 33letou 

tradicí na trhu. Naši aplikátoři jsou proškoleni výrobcem. Každá pěna má 

technický list deklarující její vlastnosti a každá zásilka má jedinečný rodný list, 

jež tyto hodnoty zaručuje.  Tyto dokumenty jsou zde ke stažení. 

↘ náš tým je složen z kmenových zaměstnanců, nevyužíváme služeb 

provizních zástupců ani TV reklam a marketingových strategií. Díky tomu 

je naše cena příznivá, nemusíme totiž klientům účtovat výše zmíněné 

velmi drahé nástroje.  

↘ v případě že by se vyskytly neočekávané komplikace, jsme jako firma 

pojištěni do výše pěti milionů. Zaručujeme zákazníkům přijmutí odpovědnosti za 

případné škody způsobené naším působením na stavbě.      

↘ svému výrobku důvěřujeme, a proto si v sídle naší společnosti 

můžete prohlédnout nástřik měkké PUR pěny PUREX NG-0810NF 

v obytném podkroví. Nenabízíme nic, co by jsme sami nepoužily na 

svých domech.  

↘  si můžete prohlédnout reference a seznámit se se na této stránce

zkušenostmi našich zákazníků.                                                                                                                                                
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