
Chcete vědět více o minerální 
izolaci s ECOSE® Technology?

Dejte nám prosím vědět, o jaké informace máte zájem  
a my Vás zkontaktujeme.

Mám zájem o:
 �  Brožuru Nová generace minerální izolace   
Knauf Insulation s ECOSE® Technology

 �  Nový ceník s přehledem aplikací a produktů z minerální 
vlny

 �  Technické listy k produktům z minerální vlny

 �  Aplikační brožury

 �  Profil společnosti

 �  DVD: Trvalá udržitelnost a minerální izolace  
s ECOSE® Technology

 �  Vzorek materiálu skelné minerální vlny  
s ECOSE® Technology

 �  Semináře o minerální izolaci s ECOSE® Technology

 �  Setkání s obchodním nebo technickým zástupcem 
společnosti

 � Eventuelně specifikujte další požadavky:

Kontaktní formulář prosím zašlete faxem: +420 234 714 022, 
e-mailem: cz@knaufinsulation.com anebo poštou na adre-
su společnosti.

Jméno:

mobil:

e-mail:

adresu pro zaslání tiskovin:

Uveďte prosím své kontaktní údaje:

Vyšší úroveň 
udržitelnosti

Společnost Knauf Insulation se hlásí  
k myšlence trvale udržitelného rozvoje 
a ochrany globálního klimatu. Ohled na 
životní prostředí a trvalá udržitelnost se 
odráží v neustálém zlepšování, snaze 
posunout hranice technologie dál. Uve-
dení nové pojivové technologie je napl-
něním vize společnosti nabízet zákazní-
kům nové a stále dokonalejší produkty, 
které budou uspokojovat poptávku po 
ekologických materiálech.

Jde o největší změnu v historii minerál-
ní vlny.

Knauf Insulation, spol. s r. o.
Thákurova 4, 160 00 Praha 6 

Česká republika

Tel.: +420 234 714 014 
www.knaufinsulation.cz

PřirOzEně lEPší POCiT
MInerální Izolace nové generace



nová přírodní izolace s technologií ecoSe® Technology 
se výrazně liší od tradičních izolačních materiálů.

Tato izolace využívá novou revoluční pojivovou techno-
logii bez obsahu formaldehydu, která je založená na or-
ganicky rychle obnovitelných materiálech, které nahra-
zují chemické látky na ropném základě. Díky tomu je 
nová minerální izolace mimořádně příjemná na dotyk  
a získala přirozeně hnědou barvu.

Minerální izolace nové generace
s revoluční ECOSE® Technology

Přirozeně hnědá barva 
nahradila žlutou

Nová minerální izolace s technologii ECOSE® Technolo-
gy má výraznou, přírodní hnědou barvu – neobsahuje 
žádná barviva či bělidla. Barvu jsme si nevybrali, nýbrž 
objevila se zcela přirozeně. 

Přirozeně hnědou barvu nové generace minerální izola-
ce s ECOSE® Technology ještě více zvýrazní nový, trans-
parentní obal.

Minerální izolace nové 
generace s revoluční 
technologií ecoSe® Technology 
společnosti Knauf Insulation.

Objevte přirozeně
lepší pocit

Přináší nové výhody:

 � lépe se s ní pracuje
•	příjemnější na dotyk
•	méně prašná
•	bez zápachu
•	snadno se řeže

 �  přispívá k zlepšení kvality  
vzduchu v interiéru

 � je šetrnější k životnímu prostředí

Stále zachovává:

 �  Vynikající vlastnosti tradiční  
minerální izolace

•	tepelné
•	akustické
•	protipožární

 � Paropropustnost

 �  Vysoký obsah recyklovaného  
materiálu


