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Najlepsze rozwiązania w branży Energo
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Poproś
o ofertę

https://www.vaillant.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/kontakt/popros-o-oferte-pompy-ciepla/
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Dachy płaskie 
to nasza specjalność

sUeZ izolacje Budowlane sp. z o.o.
+48 17 85 30 205
zapytania@suez.com.pl
www.suez.com.pl

- doradztwo techniczne
- sprawdzone technologie  
   i materiały
- odbiory i przeglądy  
   okresowe
- wpusty dachowe i akcesoria
- detekcje nieszczelności

OFERUJEMY:

Przejdź do sklePu



SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o.
+48 17 85 30 205
zapytania@suez.com.pl
www.suez.com.pl

SZCZELNY I ESTETYCZNY 
TARAS OD SUEZ

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Taras, to najważniejsze miejsce w twoim ogrodzie. 
To właśnie na nim spędzasz dużo czasu w lecie – 

wypoczywasz, spotykasz się ze znajomymi. To miejsce 
zabaw dla twoich dzieci. Balkon, to przedłużenie twojego 

mieszkania. Dlatego ważne jest, aby taras, czy balkon 
były trwałe, estetyczne i szczelne.

IDEALNY TARAS

mailto:zapytania%40suez.com.pl?subject=
https://suez.com.pl/
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instalacje@rzeszowie.info
tel. (17) 7729-110, tel. 509 851 227

 36-050 Sokołów Młp., 
ul. Rzeszowska 18

na rynku od 2006 r.

WWW.INSTALACJE.RZESZOWIE.INFO

• centralnego ogrzewania,
• ciepłej i zimnej wody użytkowej,

• wod-kan wewnętrznych,
• wod-kan zewnetrznych,
• ciepła technologicznego,

• wentylacji i klimatyzacji
• klimatyzacji z gruntowym wymiennikiem ciepła,

• klimatyzacji typu VRF, split, multisplit,
• kolektorów słonecznych,

• przyłącza wod-kan.

Roboty budowlane w zakresie instalacji:

http://www.instalacje.rzeszowie.info


INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE
na rynku od 2006 r.

Głównym celem jak sobie stawiamy jest zadowolenie 
klientów z oferowanych produktów oraz wykonywanych 

prac instalacyjnych. Stawiamy na najwyższą jakość 
oferowanych usług. Proponujemy rozwiązania techniczne 

dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

WWW.INSTALACJE.RZESZOWIE.INFO

instalacje@rzeszowie.info
tel. (17) 7729-110, tel. 509 851 227

 36-050 Sokołów Młp., 
ul. Rzeszowska 18

http://www.instalacje.rzeszowie.info
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www.lambda.swisspor.pl

Styropian 
do budownictwa 

pasywnego 
i energooszczędnego

■

■

■

■

http://www.lambda.swisspor.pl
https://lambda.swisspor.pl/pl/page/39/lambda-mega-white-fasada


www.swisspor.pl

TermPIR® to płyta izolacyjna z  rdzeniem z  pianki 
poliizocyjanurowej. PIR to zmodyfikowany chemicznie 
poliuretan, który charakteryzuje się trwałością oraz 
podwyższoną odporność na wysokie temperatury. Struktury 
izocyjanurowe w piankach ulegają rozkładowi w temperaturze 
powyżej 300°C oraz częściowemu zwęgleniu. 

Płyty izolacyjne 

TermPIR®

Bezkonkurencyjne rozwiązanie
na podwyższenie energooszczędności 
Twojego obiektu!

Silni razem - od ponad 30 lat

Dlaczego warto ocieplać płytami TermPIR®?
Są doskonałą termoizolacją - λ  = 0,022 W/m K*D ∙  wystarczy już płyta 
grubości 120 mm, a w domach energooszczędnych i pasywnych 
150 mm. 

Są wodoodporne - nasiąkliwość poniżej 2%* zapomnij o wymianie 
zawilgoconej izolacji. Dodatkową zaletą jest możliwość 
całorocznego montażu.

Są odporne na czynniki biologiczne i chemiczne nie musisz dzielić 
domu z gryzoniami i owadami, ani przejmować  się grzybami czy 
pleśnią.

Mają podwyższoną odporność  na ogień są materiałem 
samogasnącym, czyli nie podtrzymującym ognia.

Są twarde i odporne na uszkodzenia - σ₁₀ = 150 kPa (od 30 mm)
nie zmieniają kształtu w czasie (nie osiadają), a przy tym są  lekkie. 
Płyty o grubości 120 mm to tylko 3,6 kg/m². 

®* dla termPIR  AL.

http://www.swisspor.pl
https://www.swisspor.pl/products.html?cat=27



