Všechno teplo
uteče jednou dírou!

zateplení
novou
metodou

Oprava zateplení
Chytrá izolace®
jednoduché a rychlé řešení
pro haly a správní budovy
www.chytraizolace.cz

Energeticky Efektivní Budovy
Energeticky Efektivní Budovy

Při špatném zakrytí
i pod nejlepší
peřinou táhne!
Pomocí termo-kamery vyhledáme nedostatky
ve vašem zateplení.

Navrhneme opatření a zaizolujeme v nejkratším
čase bez omezení vašeho provozu.

Kvalitně zaizolovaný detail ušetří efektivně vaše
finance – za málo peněz hodně muziky.

Vyhotovíme termosnímky po aplikaci
a zpracujeme technickou zprávu pro FÚ.

Lokální opravy
zateplení ihned
v plné výši do
vašich nákladů!
Průběh oprav
bez omezení
vašich provozů
(v pátek zavřete halu
ve které táhne, v pondělí
již sedíte v teploučku)

Špatně zaizolovaný detail
je jako otevřené okno!

Maximální efektivita úspory díky nízkým
nákladům na lokální opravy zateplení.

Případové
studie realizovaných
zakázek najdete
na posledním
listu.

Šetříme vaše finance hned 3×
• V zimě ušetříte za vytápění
• V létě ušetříte za chlazení klimatizací
• Snížíte daňový základ v daném roce (investice ihned do nákladů
pro aktuální rok)

Vypracujeme nabídku pro celkové zateplení objektu, která vám
ukáže efektivitu zateplení a přesnou návratnost investice.
Více podrobností v našem katalogu klíčová úspora

Případové studie:
KM Trade Kladno
Náklady na vytápění
před zateplením / rok
Náklady na vytápění
pO zateplení / rok

Návratnost investice:

35,5 %/rok

2 593 000 Kč
499 000 Kč

Firma LIKO-S nám pomohla již dříve se zateplením
objektu, takže jsme po dobrých zkušenostech
rádi využili jejich služeb znovu. Chytrou izolaci
jsme zvolili proto, že elegantně vyřešila naše
dva problémy: vlhkost budovy a její členitost.
Petr Černý – jednatel,
První železářská společnost Kladno s.r.o.

Návratnost investice:

HM Hodonín

50 %/rok

Náklady na vytápění
před zateplením / rok
Náklady na vytápění
pO zateplení / rok

359 000 Kč
268 000 Kč

Odvážný architektonický návrh budovy bylo třeba
podtrhnout precizním zpracováním pláště budovy.
Zateplení tradiční vatou však nepřipadalo v úvahu.
Jedinou možností se ukázala Chytrá izolace,
která ideálně vyplnila složitou konstrukci s tím,
že část nosné konstrukce zůstala pohledová.
Ing. Lukáš Kovařík, LIKO-S, projekt manažer

Návratnost investice:

Destro Kladno
Náklady na vytápění
před zateplením / rok
Náklady na vytápění
pO zateplení / rok

20 %/rok

516 000 Kč
79 000 Kč

S realizací první etapy zateplení naší haly jsem
velmi spokojený, rychlost provedení celkové
výměny střešního pláště a zateplení Chytrou
izolací zcela bez omezení našeho každodenního
provozu. Již spolupracujeme na realizaci
2. etapy celkového zateplení naší haly.
Ing. Jiří Hamouz, ředitel provozu DESTRO Kladno
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