
Izolace bez 
starostí o...

ZDRAVÍ
Dům bez plísní, 
alergenů a vlhkosti

í, 
hkosti

ŽIVOTNOST
Izolace, kterou nebudete 
muset nikdy měnit

udetee
it

ÚSPORY
Ušetřete až  70 %
nákladů na topení

Izolace Icynene vám přináší trvalý komfort, 
jaký jiné izolace nemůžou nabídnout.
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• pěna je difuzně otevřená, a umožňuje 
tak prostup vodních par – objekt dýchá

• suchá izolace zamezuje vzniku plísní –
zvyšuje životnost nosných prvků – 
trámy, okna, zdivo

• zamezuje šíření alergenů a bakterií
• zajišťuje tepelný komfort a zlepšuje 

kvalitu spánku

• úspory nákladů na vytápění a chlaze-
ní domu až o 70 %

• šetří vaše peníze a životní prostředí
• rychlá návratnost investice 

do zateplení

• pravidelná kontrola zrealizovaných 
objektů

• vlastní vývojové centrum 
• Prověřeno časem: přes 30 let 

na kanadském trhu
• tradice a zázemí společnosti LIKO-S

• výborné zateplení po celou dobu 
životnosti stavby

• špičková izolace se stálými vlastnost-
mi zvyšuje hodnotu objektu

• konečné řešení zateplení bez násled-
ných dodatečných nákladů

• dokonalé zateplení domu za 1 den
• zateplení je možné realizovat během 

celého roku – až do teploty –38 °C
• počet zateplených objektů – více než 

7 000 za posledních 5 let

• kompletní utěsnění všech 
komplikovaných detailů

• těsně a pevně přilne ke všem 
podkladům

• využití v komerčním i rezidenčním 
sektoru

Úspora

Zdraví

Odbornost

Životnost

Rychlost realizace

Moderní materiál

více než  7 000
zaizolovaných 
staveb

Kompaktní vrstva beze 
spár a spojů

Nemění tvar ani vlastnosti

Dokonalé utěsnění 
všech složitých detailů

Nepotřebuje parozábranu 
a perfektně odvádí vlhkost

Nedokonalé spojení 
izolace

Běžná izolace během času

Nedořešené detaily, kudy 
uniká teplo

Vlhká izolace tvoří plíseň 
a zdraví škodlivé prostředí

Rozdíl mezi běžnou izolací a stříkanou izolací Icynene®

Stříkaná tepelná izolace 
Icynene® 
Funguje jako aktivní sportovní oblečení – napří-
klad teplá bunda softshell. Zastaví proudění stu-
deného vzduchu, ale zároveň umožní únik vlhkos-
ti. Dům dýchá...

Izolace z vlny (vaty)

Je jako vlněný svetr – ve větru a vlhku vás neudrží 
v teple. I když je aplikovaná v silné vrstvě, přesto 
skrze ni proudí vzduch a vlna je vlhká.
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LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna 

Chytrá izolace®
Chytrá izolace® je obchodní značka společnosti LIKO-S, a.s., která je vý-
hradním dovozcem kanadské izolační pěny ICYNENE®. Tato společnost je 
na trhu od roku 1986 a v současné době je celosvětovým lídrem na trhu 
se stříkanou, difuzně otevřenou pěnou. Tři roky po sobě byla společnost 
ICYNENE oceněna v nezávislém průzkumu jako číslo jedna v kvalitě mezi 
dodavateli na americkém stavebním trhu. 

Společnost LIKO-S, a.s.

Jsme česká nadnárodní společnost, která působí ve stavebnictví od roku 
1992. Stali jsme se špičkovou evropskou fi rmou se vším, co k tomu patří. 
A to je jistota pro naše zákazníky – garance, že tu budeme i za dalších 5, 
10, 15… 100 let. Nabízíme vždy individuální přístup ke každému projektu. 
Solidnost, serióznost a korektnost u nás nejsou jen prázdné pojmy, ale 
řídíme se jejich smyslem. 

www.chytraizolace.cz
+420 724 766 610
+420 544 221 111

KOMERČNÍ 
STAVBY

RODINNÉ 
DOMY

SPECIÁLNÍ 
OBJEKTY

Dokonalé zateplení pro:
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