Firemná prezentácia

Rozumná cena správneho zateplenia
nemusí byt „tazkou” investíciou...
PRE ČITATEĽOV PRINÁŠAME ROZHOVOR S JAKUBOM HREUSOM, KTORÝ JE
ZODPOVEDNÝ ZA ROZPOČTY A PRÍPRAVU STAVIEB PRE ZATEPLENIE TEPELNOU
IZOLÁCIOU CLIMATIZER PLUS – NA AKTUÁLNU TÉMU ZATEPĽOVANIE, REKONŠTRUKCIE,
ZDRAŽOVANIE A NÁSLEDNÉ ŠETRENIE ENERGIÍ, VYKUROVANIE...
Akú má históriu Vaša činnosť v oblasti zatepľovania? Ako dlho robíte tepelné izolácie?
Od roku 1989 sme sa snažili o vývoj vlastného zatepľovacieho systému. Na začiatku 90-tych rokov sme začali
spolupracovať s výrobcom fúkanej celulózovej tepelnej
izolácie CLIMATIZER PLUS spoločnosťou CIUR a.s.
Brandýs nad Labem. Naša spolupráca pretrváva až do
dnešných dní a stali sme sa zástupcom tejto firmy na
Slovensku. V súčasnosti v Slovenskej republike pôsobí
sieť pravidelne certifikovaných aplikačných firiem. Tieto
firmy pôsobia vo svojich regiónoch a vlastnia technológiu pre spôsob zateplenia fúkanou tepelnou izoláciou
a venujú sa tomuto remeslu taktiež už dlhšie obdobie,
takže nie je problém, aby ste stretli aplikačnú firmu
s tradíciou tiež takmer dvoch desaťročí. Nejedná sa
o prekupovanie tovarov či sprostredkovanie zákaziek
ale o prácu s fortieľom vrátane porozumieť správnemu
zatepleniu a tak ho aj vykonať.
Ako vnímate CLIMATIZER PLUS verzus zákazník?
Po období viac ako 20 rokov si naozaj veríme v spôsobe a použití tohto tepelno izolačného materiálu, pretože
sa jedná dnes už o tisícky stavieb zateplených tepelnou
izoláciou CLIMATIZER PLUS. S CLIMATIZER-om majú
stavby zateplené okrem ostatných zákazníkov aj naši
známi, priatelia, kolegovia v práci a ako vieme je to veľká výzva, ak niekto robí pre takto blízkych ľudí, pričom
podaktorí bývajú s CLIMATIZER-om už aj takmer 20

Väčšina domov z 50. - 60. tych rokov výstavby má takýto strop
s dutinou, tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS sa dostane aj do tých
najhoršie prístupných miest a dokonale okopíruje izolovaný priestor.

rokov a užívajú ho bez problémov.
CLIMATIZER PLUS je etablovaný v podstate už takmer
v celej Európe. Napríklad v nemecky hovoriacich
krajinách je trend vykonávania tepelných izolácií
niektorých konštrukcií výlučne CLIMATIZER-om PLUS.
Možno odkaz pre budúcich zákazníkov - orientovať sa
v množstve izolačných materiálov je trochu problematické a treba byť opatrný pri výbere ako izolačného
materiálu tak aj dodávateľa, dokonca sa stretávame
s hodnotením parametrov tepelných izolácií prostredníctvom „udelenia hviezdičiek“!, čím môže byť zákazník
zavádzaný na nepravú mieru.
Má CLIMATIZER PLUS vôbec význam aj pre staršie
stavby?
Ak sa pozrieme realite do očí – čím viac energií sa
bude šetriť, tým viac budú energie vo všeobecnosti
drahšie. Zateplenie CLIMATIZER-om je v podstate
„ošetrenie“ aj stavby, ktorá v procese výstavby nebola
zateplená respektíve bez dôrazu na tepelné izolácie.
Myslím tým v tomto prípade aj trámové stropy s dutinou, dvojplášťové strechy – stavby, ktoré priniesla určitá
doba pričom je možné veľmi efektívne takéto stavby
zatepľovať CLIMATIZER-om bez významných zásahov
a sanácie. Samozrejme uplatnenie CLIMATIZER-u
PLUS je taktiež v novostavbách a realizujeme aj stavby
či už pasívne alebo nízkoenergetické, ktoré sa stavajú
už aj na Slovensku určitým štandardom.

Domy s plochou strechou bývajú mnohokrát ukončené ako
dvojplášťová strecha.

Efektívne znamená, že cena možno pre každého?
To či pre každého je ťažká otázka ale poďme vyložiť
karty na stôl a povedzme si, že zateplenie bežného rodinného domu so stropom s dutinou, ktorého zastavaná plocha je cca 100 m2, čo predstavuje k izolácii čistej
plochy cca 65 m2, tak takéto zateplenie pri priemernej
hrúbke 18 cm Vás vyjde na cca 760 €.
Dvojplášťová strecha rodinného domu s čistou plochou
pre zateplenie cca 90 m2 o priemernej hrúbke 15 cm
alternatívne 18 cm Vás vyjde na cca 800 € respektíve
cca 1.030 €.
Uvedené ceny, o ktorých hovoríme, sú samozrejme
s DPH a taktiež vrátane práce tj. cena „na komplet“.
K tomu Vám povieme koľko sa skutočne vyaplikovalo
materiálu, čo si spočítate pri realizácii, takže zaplatíte
iba skutočne aplikované množstvo.

Aplikácia tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS v medzistrešnom
priestore dvojplášťovej strechy.

Takže cena dobrého televízneho prijímača = cena
nášho zateplenia. Či je to veľa alebo málo hovorí
fakt sám za seba, že vyššie uvedené typy stavieb sa
takýmto spôsobom zatepľujú a majú obľubu u zákazníkov. Nie je žiadnym prekvapením, ak robíme následne
zateplenie aj pre ďalších rodinných príslušníkov nášho
zákazníka či susedov a známych.
Aké sú Vaše výhody takéhoto spôsobu zateplenia?
Manipulácia s fúkanou celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je jednoduchá, nie je nutné
ju prekladať, primeriavať, rezať, prácne vkladať, je
to izolácia tvorená priamo na mieste a „na mieru“,
okopíruje všetky detaily v konštrukcii. Keď hovoríme

o tepelnej pohode, v zime teplo a v lete príjemný
chládok, CLIMATIZER PLUS je tepelná izolácia, ktorá
veľmi dobre odoláva sálavému teplu. Jej vlastnosť
v odolávaní sálavému teplu je dvojnásobne lepšia
v porovnaní s minerálnou alebo sklenou vatou.
CLIMATIZER PLUS má mnohoročnú tradíciu o čom
svedčia tisícky spokojných zákazníkov na celom
Slovensku. CLIMATIZER PLUS je ako jediná fúkaná
tepelná izolácia na trhu viac ako 21 rokov, je tepelnou izoláciou s najväčším objemom v aplikáciách
fúkaných izolácií v rámci Slovenska a Čiech a jej
aplikačné ceny ostávajú naďalej veľmi priaznivé. Je
to aj preto že objem realizovaných zákaziek má stále
rastúcu tendenciu a zároveň v týchto ťažších časoch

v stavebníctve výrobca významne podporuje cenovú
politiku aj na Slovensku.
A ešte jedna veľmi významná výhoda:
Ľudia, ktorí vykonávajú túto prácu s CLIMATIZERom PLUS sú majstrami svojho remesla - špecialisti
na fúkané izolácie.
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