
NECHTE VÁŠ DŮM DÝCHAT

UNIKÁTNÍ KANADSKÁ FASÁDA S DESIGNEM KAMENE

Novabrik jsou fasádní obklady, které zabezpečí zdravé bydlení a zajistí kvalitní zateplení. Jedná 
se o moderní prodyšný materál, jež v kombinaci s kanadskou izolační pěnou ICYNENE omezuje 
zásadně vznik vlhkosti ve zdivu a následně výskyt plísní. Oproti ostatním způsobům zateplení se 

tato fasáda z důmyslně tvarovaných cihel vyznačuje dlouhou životností až 50 let.

DOKONALÉ ZATEPLENÍ



Konstrukce a izolace ICYNENE

Na výběr je dřevěný nebo hliníkový rošt a široká škála kotvení dle požadavků zákazníka. Náš technický zástupce navrhne 
řešení na míru vašemu domu. Doporučená tloušťka spodní izolace ICYNENE je 100 mm a to i díky tomu, že nepotřebuje 
žádné kotvení, které by tvořilo tepelné mosty. Navíc tato izolace nesesedá, nemění tvar a výborně odvádí vlhkost 
ze zdiva i nosné konstrukce.

Skladba Novabrik Therm

Cihly Novabrik Therm, které jsou ideální pro novostavby, 
nahrazují 40 mm tepelné izolace a v kombinaci 
s ICYNENE není potřeba větraná mezera. I díky tomu je 
tento systém vhodný pro řadovou zástavbu, dřevostavby 
a nízkoenergetické domy. 

Skladba Novabrik Regular

Pro soklovou část nebo stavby s nadbytečnou vlhkostí 
zdiva a plísněmi, se hodí fasáda s aktivním odvětráním 
a obklady Novabrik Regular

Výsledný dojem je opravdu nezaměnitelný. Důmyslně navržený 
tvar a průřez cihly je velice důležitý pro správné odvedení 
dešťové vody z fasádního pláště a ze statického příklonu cihel 
k obkládané stěně. Cihly se montují suchou cestou bez malty 
a lepidel. Garance 50 let.

Funguje jako aktivní sportovní oblečení, 
například teplá bunda softshell. Zastaví 
proudění studeného vzduchu, ale zároveň 
umožní únik vlhkosti. Dům dýchá...
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Společnost Novabrik Czech, s.r.o. působí na českém trhu od 
roku 2001. Svojí činností se řadí k  předním výrobcům originálních 
předsazených fasád kanadského původu, zahradních zdí a dlažby. 
Veškerý stavební sortiment firmy vyniká svojí skladbou a bezmaltovou 
technologií. Sídlo společnosti se včetně výrobního areálu nachází 
v obci Lezník u Poličky.
 
 
novabrik.cz 

Chytrá izolace je obchodní značka společnosti LIKO-S, a. s., která 
je výhradním 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.

chytraizolace.cz


