Tepelná izolace Lupotherm - VÝROBEK ROKU 2008/9
- víte kam až stoupnou CENY ENERGIÍ? naše materiály Vám budou VYDĚLÁVAT
R>6.3 (U<0,16) - je to to NEJTEPLEJŠÍ ZATEPLENÍ
- hledáte zateplení, které JE LEHKÉ a VELMI lehce se s ním manipuluje
- hledáte zateplení, které MŮŽE MÍT LIBOVOLNÝ TVAR
- hledáte zateplení, které se HODÍ NA LIBOVOLNÉ KROVY, STARÉ I NOVÉ
- hledáte zateplení, které MŮŽE BÝT POD KROKVEMI - 3 cm IZOLACE !
a samozřejmě i nad krokvemi
- hledáte zateplení, které je narozdíl od jiných materíálů BEZEŠVÉ A BEZ MOSTŮ
a nahrazuje zároveň parotěsnou a pojistnou fólii
- realizace vyškolenými firmami se zárukou 20 let !
- realizace svépomocí je též možná
VŠECHNY NAŠE SYSTÉMY JSOU TĚMI NEJTEPLEJŠÍMI NA TRHU, S NIMI
POSTAVÍTE I ZREKONSTRUUJETE DOMY NA TÉ NEJLEPŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ
ÚROVNI. viz. www.zdd.cz
Firmy a živnostníci registrujte se na lupotherm.cz pod ID zástupce 42016,
staňte se partnerem a získávejte již trvale RABAT a to stále rostoucí výše.
JIŽ ZA POUHOU REGISTRACI MÁTE RABAT 2%
Projektanti a Architekti za realizovanou zakázku dle PD s našimi materiály
získáte provizi 3%.
Prodej materiálu od výhradního distributora je výhradně přes u zástupce
registrované partnery. Tito jsou certifikováni a tím je zaručena KVALITA.

Zateplení střechy 200m2 za 1 den
Nadkrokevní izolace

Podkrokevní izolace

není nic jednoduššího

MEGAPAN+Lupotherm
Ekonomicky výhodnější,
úspornější, mnohem
jednodušeji se pokládá, nedělá
nepořádek, nestárne a hlavně:
PODSTATNĚ LÉPE IZOLUJE!!
než kterákoliv jiná běžná izolace
Lupotherm je
- čistý a nezpůsobující alergii,
ze zdravotně nezávadných surovin
2
- maximálně jednoduchá manipulace, pro
Rozpočet
820
Kč/m
(bez lešení a nátěru) 8cm
„udělej si sám“
- nelepí se a chybnou instalací nepodfoukne na
fasádě, jako EPS a vata
- nevyvolává kožní alergie, nezávadný
- nejnižší tlumicí účinek (přeměna energie)
- ekologicky a ekonomicky optimalizován na
vysoké úrovni
- neobsahuje žádné jedovaté látky, bez FCKW
+ FKW
- doporučuje se zejména do sanovaných
oblastí a rekonstrukcí a dodatečných izolací
- extrémně dlouhá životnost
- optimální poměr cena - výkon
- zbytky z role jsou plně recyklovatelné
Tenký, lehký a flexibilní materiál pro
zateplení, přizpůsobivý jakékoliv kostrukci. Maximálně rychlá pokládka a jednoduchá manipulace uspoří čas
a sníží výdaje za zateplení.
Odraz tepelného záření a odstínění elektrosmogu řadí Lupotherm mezi nejlepší izolace. Snadné a
účinné zateplení z venku i zevnitř (krovy, stěny vždy dle posouzení - obecně stěny nelze zateplit zevnitř !),
do podlah, střechy, na stěny i fasády vhodné pro všechny objekty.
Navštivte všechny naše webové adresy, kde najdete nejprogresivnější materiály jak pro
rekonstrukce a zateplení, tak pro novostavby. Protože zateplovat novostavby je nesmysl, máme pro
Vás ty nejpokrokovější zdící bloky. U staveb z nich NEMUSÍTE POUŽÍT REKUPERACI ! A tím ušetříte.
Když ostatní topí, aby vysušili zdivo,
Vy ne, protože naše
je prodyšné.
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