
TEPLO UDRŽÍ 
termoreflexní fólie

Na izolaci střechy se nevyplatí šetřit. Investice se později vrátí v nižších nákladech 
za vytápění. Jednou z možností, jak udržet v domě teplo, jsou termoreflexní materiály
fungující na podobném principu jako termoska. Jedná se o vícevrstvý materiál.

Vzduchovou mezeru termosky nahrazuje
u termoreflexních izolací bublinková
fólie, ve které je vzduch neprodyšně
uzavřen a tím je dosaženo tepelně
izolačních vlastností. Další vrstvu tvoří
zrcadlo, zpravidla kov nanesený na další
pevnou plastovou vrstvu spojednou
s bublinkovou fólií. Aby se tato vrstva
neodlupovala, lesklý kovový materiál je
nanášen z vnitřní strany a tím je
zajištěna ochrana proti mechanickému
poškození povrchu, stárnutí a korozi.
Tento leský, reflexní materiál je zataven

do jedné fólie a dokáže teplo v objektu nejenom izolovat, ale odrazem ho vrací zpět.
Další výhoda spočívá v přítomnosti polyetylenu a polyesteru, které jsou neprodyšné
a mohou proto působit jako tak zvané parozábrany používané v každé střeše. Aplikací
fólie je tedy možné ušetřit jeden pracovní postup. Termoreflexní stavební fólie
nenahrazují další tradiční vrstvy izolace, ale jsou výborným doplňkem, který přispívá
ke snížení tepelných ztrát.
www.sunflex.cz                                                                                               (ted)

NA ANGLICKÝ TRÁVNÍK        
s vřetenovou sekačkou

Česká republika získala přímo od anglického výrobce, společnosti Mr. Lawn Ltd.,
výhradní zastoupení vřetenových sekaček ATCO. Legendární britskou značku ATCO lze
považovat za synonymum anglických trávníků s klasickými pruhy, které zdobí

například stadion Manchester United, FC
Liverpool, hrací plochy Wimbledonu

či Wembley. O kvalitě strojů
svědčí mnohá ocenění, mimo
jiné také od britské královny
a prince z Walesu. Perfektní

anglický trávník, jakým se
mohou chlubit špičková

tenisová či golfová
hřiště, zajistí
vřetenový způsob
sekání. Tráva je
sekána na
principu
ostrého střihu

stébel mezi dvěma
břity. Sekačka tak ustřihne trávu přesně
a zanechá čistý a hladký řez, díky němuž
se vyhneme roztřepeným a zažloutlým
konečkům trávy.
www.vretenovesekacky.cz                       (tz)
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