
8 ES 1–2/2012

U D R Ž AT E Ľ N O S Ť  VO  V Ý S TAV B E

■ Spoločnosť ISOVER vo všeobecnosti
netreba predstavovať. Nás ale zaují-
ma, aké ciele si vaša spoločnosť kla-
die v súvislosti s európskymi cieľmi
20/20/20 do roku 2020? Môžete teda
v krátkosti predstaviť ciele Isover
v oblasti úspor energií a udržateľ-
nosti vo výstavbe?
Ako svetový líder v segmente izolácii

budeme pokračovať v aktivitách, ktoré
už nejaký čas určujú naše smerovanie, 
t. j. rozvíjať koncept ISOVER Multi-
komfortného domu. Multi-Komfortný
dom vychádza z konceptu pasívneho
domu, s dôrazom kladeným na bioklima-
tický dizajn. Poskytuje najlepší tepelný
komfort a tomu odpovedajúce úspory
energie. Je to trvalo udržateľný koncept
vzhľadom na environmentálne, ekono-
mické a sociálne faktory, ktorý ponúka
excelentný akustický a vizuálny komfort,
kvalitný vzduch v interiéri, požiarnu
ochranu, bezpečnosť. 

Je variabilný a flexibilný k návrhu
exteriéru aj interiéru budovy.

V tejto súvislosti plánujeme aj tento
rok uviesť na Slovenský trh nové, zaují-

mavé produkty s lepšími tepelnoizolač-
nými vlastnosťami. 

Poradenstvo pri výstavbe NED a PD
domov je samozrejmosťou a naše aktivi-
ty sa snažíme v úzkej súčinnosti s Inšti-
tútom pre energeticky pasívne domy
smerovať na komunikáciu s odbornou
verejnosťou a štátnou správou. 

■ Aké konkrétne produkty ponúkate
na slovenskom stavebnom trhu, kto-
ré prispievajú k šetreniu energiami
a k udržateľnosti vo výstavbe a aké
inovácie v tejto oblasti pripravujete
pre najbližšie obdobie? 
ISOVER ponúka najširší sortiment

tepelnoizolačných materiálov na Sloven-
skom trhu. Z nášho portfólia je možné si
vybrať odpovedajúci kvalitný produkt
medzi materiálmi zo sklenej vlny, ka-
mennej vlny alebo izolačnými mate-
riálmi ULTIMATE z minerálnej vlny.

Novinkou sú materiály PIR. Samozrej-
me, veľmi dobré tepelnoizolačné vlast-
nosti majú aj expandované polystyrény.
Pri extrudovaných polystyrénoch STY-
RODUR je tiež široká možnosť výberu.

Predĺžiť životnosť drevostavieb napo-
máha ISOVER VARIO systém s inteli-
gentnou klíma membránou ISOVER
VARIO Duplex UV a radom systémových
doplnkov.

Správnosť zvoleného typu izolácie
a jej hrúbky je možné si preveriť vý-
počtom v programe ISOVER Fragment,
ktorého databáza je pravidelne aktu-
alizovaná. K požadovanej mernej po-
trebe tepla na vykurovanie sa rýchlo
dopracujete v programe Multi-comfort
house Designer, ktorý slúži na návrh
pasívneho domu. Výsledky v oboch
programoch je možné podľa potreby
optimalizovať. Oba programy, tak isto
ako aj DVD z výstavby pasívnych domov
a rekonštrukcie rodinného domu do
pasívneho štandardu zasielame záujem-
com bezplatne. Stačí svoj dopyt adreso-
vať na info@isover.sk.

Ten, kto si nie je istý správnou sklad-
bou detailu, môže vychádzať z ISOVER
certifikovaných detailov pasívnych do-

A K O  F I R M Y  P R I S P I E V A J Ú  K  Š E T R E N I U  E N E R G I A M I ?

NED v Stupave. Návrh a projekt: 
Ing. arch. R. Straňák, realizátor: Acoro Prešov 

ISOVER MULTIMAX 30, materiál vyvinutý 
pre NED a PD 

NED v Stupave. Použité materiály ISOVER
UNIROL PROFI, ISOVER AKUPLAT,
STYRODUR 3035 CS 

D N E Š N Ý  H O S Ť  R U B R I K Y :

I S O V E R
Nová rubrika, ktorú od tohto roku budeme pravidelne pripravovať s predstaviteľmi popred-
ných firiem z oblasti stavebníctva, ktoré ponúkajú know-how v oblasti šetrenia energiami
a udržateľnosti vo výstavbe, má za cieľ informovať našich čitateľov o konkrétnych výrobkoch,
materiáloch, technológiách a postupoch ako znižovať energetickú náročnosť budov a ako
ich použitím v pripravovaných projektoch môžu architekti a projektanti prispievať k výraznejším
energetickým úsporám v budovách a k udržateľnej výstavbe. Rubriku zahajujeme rozhovorom
s Ing. Vladimírom Balentom, projektovým manažérom spoločnosti ISOVER.
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mov, nájdete ich na stránke www.isover-
construction.com. Po zaregistrovaní je
možné voľne používať viac ako 150 de-
tailov certifikovaných PHI v Darmstadte.
Aj tu pracujeme na rozšírení databázy.
Čoskoro pribudnú detaily pre rekon-
štrukcie. Na preverenie správnosti návr-
hu a kontrolu realizácie NED a PD, ktoré
sú izolované s našimi materiálmi, zabez-
pečujeme snímkovanie termovíznou
kamerou a blower door test.

Tí, ktorí v blízkej budúcnosti plánujú
výstavbu NED alebo PD iste nájdu inšpi-
ráciu v poradí už druhom katalógu Ener-
geticky úsporných domov, ktorý sme
vydali v spolupráci s Centrom pasívniho
domu a ISOVER CZ koncom minulého
roku.

■ Na ktoré výrobky a ich vlastnosti 
by ste projektantov a architektov
zvlášť upozornili? 
Pozornosť architektov a projektantov

by som rád upriamil v prvom rade na
výpočtové programy, certifikované de-
taily ISOVER, služby, ktoré poskytujeme
a boli už spomenuté. 

Čo sa týka materiálov na báze skle-
ného vlákna spomenul by som materiály
určené pre nízkoenergetické a pasívne
domy. Ako príklad uvediem ISOVER
MULTIMAX 30 (λ=0,030 W/mK), ISOVER
SUPER PROFI (λ=0,032 W/mK) a výrobky
radu UNIROL. Sú to materiály, ktoré

spĺňajú najprísnejšie kritériá a osvedčili
sa pri výstavbe NED a PD aj na Slovensku.

Nezanedbateľné miesto v našom port-
fóliu majú aj materiály radu ULTIMATE,
ktoré v sebe jedinečným spôsobom spá-
jajú výhody sklenej a kamennej vlny. Sú
pružné, elastické, napriek nízkej obje-
movej hmotnosti majú veľmi malý súčini-
teľ tepelnej vodivosti a odolávajú teplo-
tám až do 650 °C. Veľkú perspektívu
vidím v sivých expandovaných polysty-
rénoch. O vhodnosti použitia ISOVER
eps GREYWALL na fasáde a ISOVER
eps NEOFLOOR v podlahe sa môžu pre-
svedčiť aj pri optimalizáciách PD
v PHPP. 

Nové materiály ako STYRODUR NEO,
STYRODUR HT pre svoje výnimočné
vlastnosti určite nájdu uplatnenie pri rie-
šení náročných detailov. Pri drevo-
domoch má svoje nezastupiteľné miesto
systém ISOVER VARIO, ktorý napomáha
regulovať vlhkostné pomery v dreve-
ných konštrukciách. 

■ Spoločnosť Isover je organizátorom
dnes už prestížnej študentskej sú-
ťaže ISOVER Multi-Comfort House
Students Contest. Povedzte viac
o pripravovanom ročníku súťaže,
čím je tento ročník zaujímavý?
Cieľom súťaže je podporiť kreatívny

prístup ku konceptom návrhu energetic-
ky nenáročných budov, pomôcť študen-
tom zorientovať sa v možnostiach tvorby
konštrukčného riešenia a detailov tzv.
multi-komfortných pasívnych domov za
použitia produktov a riešení ISOVER. 

Tohtoročnou témou je obnova a rozvoj
oblasti Trent Basin v Nottinghame vo
Veľkej Británii.

Projekt vyžaduje návrh rozvoja trvalo
udržateľnej mestskej časti s ubytovaním
pre 12 – 15 rodín, základnými službami
zaisťujúcimi pracovné podmienky a efek-
tívne využitie voľného času. Ďalej musí
načrtnúť víziu obnovy širšieho okolia,
v ktorom sa mestská časť nachádza
s infraštruktúrou, kanceláriami, so za-

riadeniami pre voľný čas a rekreáciu,
s využitím existujúcich budov a ich efek-
tívnou integráciou k mestu. To všetko
s cieľom preskúmať nové paradigma
trvalo udržateľnej postindustriálnej
obnovy.

Bude to už po ôsmykrát, čo si študen-
ti zmerajú svoje sily a preveria svoje
schopnosti v tejto súťaži. Aj tento rok
súťaž prebehne v dvoch kolách. Prvého

národného kola sa môžu zúčastniť všetci
študenti bakalárskeho, inžinierskeho či
magisterského štúdia v študijných odbo-
roch so zameraním na architektúru
a pozemné staviteľstvo. Do medzinárod-
ného kola postúpia tri najlepšie návrhy.

Bratislava bude v dňoch 22. – 25. mája
dejiskom finále tohtoročnej súťaže.
V našom hlavnom meste privítame viac
ako 200 študentov a profesorov, z viac
ako 23 krajín sveta. Medzinárodné finále
bude možné aj tento rok sledovať v pria-
mom prenose na internete. 

Všetkým študentom, ktorí sa tento rok
rozhodli zapojiť do našej súťaže by som
chcel touto cestou popriať veľa originál-
nych nápadov a kreatívnych myšlienok.

wwwwww..iissoovveerr..sskk

Zateplenie plochej strechy NED v Prievidzi,
STYRODUR 3035 CS, hr. 200 mm

ISOVER VARIO Dupex UV 

Zateplenie RD, použitý materiál ISOVER
NF333, STYRODUR 3035 CS, hr. 240 mm 

Zateplenie bytového domu vo Zvolene,
použitý materiál ISOVER eps 70F 

ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA
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