
KANADSKÁ IZOLÁCIA •

FÚKANÁ IZOLÁCIA •

ZATEPĽOVANIE FASÁD • 

PRENÁJOM LEŠENIA •

STAVEBNÝ MATERIÁL •



STRIEKANÁ
IZOLÁCIA

Molekula vzduchu 
nasýteného vodnou 
parou  cez penu 
bezproblémov prejde 
von z budovy.

Molekula vody je 10× vačšia než molekula vzduchu 
nasýteného parou. Do peny neprenikne.

Rekonštrukcia, 
výmena izolácie 
bez zásahu 
do interiéru.

Komplexná 
dodávka – 
zabezpečíme 
všetky práce.

Používame kvalitné strešné systémy a prvky 
napr. systém WŰRTH.

Bezplatné zhodnotenie súčasného stavu, 
vrátane termovízie.

Je ako vlnený sveter – vo vetre 
a vlhku vás udrží v teple. Aj keď je 
aplikovaná v silnej vrstve, aj tak prúdi 
cez ňu vzduch a vlna je vlhká.

Funguje ako aktívne športové 
oblečenie – napr. teplá bunda 
softshell. Zastaví prúdenie studeného 
vzduchu a zároveň umožní únik 
vlhkosti. Dom dýcha.

IZOLÁCIA 
ICYNENE

STRECHY
ZHORA 








MÁME RIEŠENIE NA CELÝ ŽIVOT

AKO FUNGUJE IZOLÁCIA

Izolácia z vlny (vaty) Kanadská izolácia ICYNENE
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70 %
UŠETRÍTE AŽ DO

NÁKLADOVZA ENERGIE



DOKONALÉ UTESNENIE

• Dokonalé utesnenie komplikovaných detailov 
– pomurnice, strešné okná.

• Jednoducho vyplní všetky dutiny, škáry, 
otvory, medzery.

• Pevne a tesne priľne ku všetkým podkladom.

STÁLOSŤ VLASTNOSTÍ

• Výborné zateplenie po celú dobu 
životnosti stavby.

• Izolácia ICYNENE zvýši hodnotu objektu.
• Jednorázová investícia - bez dodatočných 

nákladov.

ÚSPORA ENERGIE

• Úspora v zime na vykurovaní nehnuteľnosti 
až do 70 %. 

• Úspore v lete na chladení miestnosti 
až do 80 %.

• Šetrí životné prostredie a vašu peňaženku.
• Rýchla návratnosť investície: do 2 – 5 rokov. 

ZDRAVÉ PROSTREDIE

• Izolácia ICINENE je difúzne otvorená – 
objekt dýcha.

• Suchá izolácia zamedzuje vzniku plesní –
podporuje zdravie.

• Zvyšuje životnosť nosných prvkov – trámov, 
okien, muriva.





















DOMY •  HALY •  KANCELÁRIE •  ŠKOLY

RÝCHLOSŤ ZATEPLENIA

• Rodinný dom s plochou 150 m2 
dokážeme zatepliť za jeden deň.

• Realizovať zateplenie je možné počas 
celého roka

• Realizácia možná pri teplotách od - 38 °C 
do + 45 °C.

Vyplnené všetky detaily

Rekonštrukcia strechy z hora
bez narušenia komfortu bývania

Strecha zateplená kanadskou
izoláciou

Suchá izolácia – zvýši životnosť
vašej stavby

2 sudy = 150 m2

izolácie vášho domu

Nedokonalé utesnenie detailov

Izolácia napadnutá kunou
pred rekonštrukciou

Strecha zateplená bežnou
izoláciou

Vlhká izolácia – tvorba plesní,
zdraviu škodlivé prostredie

Celý kamión izolácie –
126 balíkov na 150 m2
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70 %
UŠETRÍTE AŽ DO



FÚKANÁ
IZOLÁCIA
ZDRAVÉ PROSTREDIE BEZ PRACHU A PLIESNÍ

CELULÓZOVÁ IZOLÁCIA ISOCELL

VÝHODY FÚKANEJ IZOLÁCIE

Prírodná tepelná izolácia z celulózových vlákien, vyrobená z novinového papiera 
a minerálnych solí. Vysoko odolná pred zamorením hmyzom, hlodavcami, plesňami, 
hnilobou a ohňom. Poskytuje kvalitnú ochranu pred hlukom. Je až o 7dB lepšia ako 
minerálna vata.





vynikajúca tepelná ochrana
Fázový posun PHI je pri celulózovej izolácii 
4,6 hodiny. Najlepší zo všetkých. Čím je 
väčší fázový posun, tým pomalšie sa budova 
prehrieva. 

Izolačný materiál sa pri aplikácií dostane 
doslova všade. Vyplní každú dutinu alebo 
špáru.

ISOCELL dosahuje najlepšie hodnotenie 
z hľadiska horľavosti stavebných materiálov 
podľa EN klasifikácie. Bolo dokázané, že pri 30 
cm vrstve izolácie ostáva konštrukčný diel 
umiestnený pod izoláciou, chránený 
pred horúčavou 90 minút. 

Príjemná na dotyk, netoxická. Z ekologického 
hľadiska neporaziteľná. Kyselina boritá, ktorú 
izolácia obsahuje, je vrámci EU schválená ako 
hnojivo  v ekologickom poľnohospodárstve. 

Je schopná pohltiť vysokú vlhkosť a bez 
straty izolačných vlastností ju opäť uvoľniť. 
Prirodzene reguluje vnútornú klímu miestnosti 
a znižuje náklady na vykurovanie. 

Vysoká parapriepustnosť µ = 1 - 2. Vodnej pare 
kladie minimálny odpor.

Má až 3× vyššiu mernú teplotnú kapacitu ako 
minerálna vlna. Je ľahká – strop nepoškodí 
váhou.

regulácia vlhkosti

bezšpárová izolácia parapriepustnosť

požiarna bezpečnosť

ekológia

vysoká merná tepelná kapacita

 

 







strom

noviny

izolačný
materiál

hnojivo
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25 ROKOV
ZÁRUKA

PRI DODRŽANÍ PREDPÍSANEJ MATERIÁLOVEJ SKLADBY



VZDUCHOTESNÁ PAROZÁBRANA

Strecha zateplená izolácoiu Strecha zateplená bežnou izolácoiu

STRECHY •  PODLAHY •  DUTINY • STENY

ŽIVOTNOSŤ FÚKANEJ IZOLÁCIE
JE MINIMÁLNE 50 ROKOV!

pred rekonštrukciou po rekonštrukcii pred rekonštrukciou po rekonštrukcii



5

25 ROKOV
ZÁRUKA

PRI DODRŽANÍ PREDPÍSANEJ MATERIÁLOVEJ SKLADBY



FASÁDY
OD PROJEKTU PO REALIZÁCIU

ZATEPĽOVANIE FASÁD

Tím odborníkov AXA-Property dokáže realizovať zateplenie fasád nehnuteľností v rôznych 
veľkostiach a náročnostiach. Ponúkame komplexné služby od projektu po realizácu.  
Sme držiteľom licencie na zatepľovanie od TSUS na systém Baumit. Vysoká odbornosť 
pracovníkov, špičková kvalita materiálov a dodržanie technologického postupu zaručia 
dobrý výsledok a rýchlu návratnosť investície.



REALIZUJEME ZATEPLENIE AJ 
CEZ ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
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CERTIFIKOVANÉ



PRENÁJOM
LEŠENIA
AŽ 4000 M2 LEŠENIA PRE STAVEBNÉ FIRMY 
A DOMÁCICH MAJSTROV

INFORMUJTE SA O AKTUÁLNEJ DOSTUPNOSTI LEŠENIA

Investovali sme do kvalitného lešenia tisícky eur. Vy nemusíte. 
Ponukame prenájom lešenia typu MJ UNI 70 – krátkodobo (do 28 dní), 
aj dlhodobo. Uspokojiť môžeme domácich majstrov, aj menšie spoločnosti. 
Minimálny odber už od 6 m2 plochy lešenia.

PLOCHA M2 
LEŠENIA

PRENÁJOM DO 28 
DNÍ

PRENÁJOM NAD 28 
DNÍ

6 – 48 m2 0,10 eur / m2 /  deň 0,08 eur / m2 /  deň

48 – 96 m2 0,08 eur / m2 /  deň 0,07 eur / m2 /  deň

96 – 384 m2 0,07 eur / m2 /  deň 0,06 eur / m2 /  deň

384 a viac m2 0,06 eur / m2 / deň 0,05 eur / m2 / deň

AKCIA 150 M2 LEŠENIA UŽ OD 9 € / DEŇ
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9 €
UŽ OD

NA DEŇ



PREDAJ
STAVEBNÉHO
MATERIÁLU
CERTIFIKOVANÉ PRODUKTY ZA VÝBORNÉ CENY 

ZATEPĽOVACÍ 
SYSTÉM 

ISOCELL SYSTÉM
PRE VZDUCHOTESNÚ 
OBÁLKU

• V ponuke BAUMIT zatepľovací systém.
• Kompletné riešenie od podkladu až 

po finálnu povrchovú úpravu.
• Materiál dostupný skladom – ihneď 

k odberu.

• Predaj izolačného materiálu aj 
príslušenstva.

• Pásky, manžety, fólie, tmely.
• Produkty spĺňajú náročné 

technické požiadavky a normy.

DODANIE 
DO 48 HODÍN


BONUS PRI ODBERE 

VÄČŠIEHO MNOŽSTVA 


GARANCIA 

SPOKOJNOSTI
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penetračný
náter

sklotextilná
sieťka

lepiaca
malta

fasádny
polystyrén

APU 
lišty

silikónová
omietka

EJOT 
hmoždinky

VAP parotesná
fólia

XPS 
polystyrén

STAVEBNÝ MATERIÁL ZA VÝHODNÉ CENY

KONTAKTUJTE NÁS

ZVYŠNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL? 
MÁME RIEŠENIE!
• S nami nemusíte mať obavu nakúpiť materiálu viac. 
• Nepoškodený stavebný materiál vykúpime späť.

100 %
VÝKUP AŽ DO

PÔVODNEJHODNOTY

A OMNOHO VIAC.
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O FIRME

20+
8+120+

4000+

KVALITA

Spoločnosť AXA-PROPERTY s.r.o sme založili 
v roku 2007, no skúsenosti v oblasti spolu 
s kolegami naberáme už od roku 1997. Začali sme 
ako klasická stavebná firma, no pomaličky sa viac 
a viac poberáme smerom k tepelným izoláciám 
a moderných technickým riešeniam. Teší nás, že 
klientom prinášame tepelnú pohodu, reálnu úsporu 
peňazí na vykurovaní alebo chladení počas leta. 
Sme presvedčení,   že izolácie a výrobky, ktoré 
ponúkame, skutočne fungujú. Použili sme ich 
pri výstavbe vlastných rodinných domov.

“CHCEME SLÚŽIŤ ĽUĎOM. PRINÁŠAŤ POHODU 
A ÚSPORU DO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA.”

rokov 
skúsenosti

špecialistov 
na izoláciu

zateplených
budov ročne

metrov štvorcových  
lešenia

SKÚSENOSŤ ODBORNOSŤ

VÁŠ AXA-TEAM
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KVALIFIKOVANÁ 
PRACOVNÁ SILA

PRAVIDELNE NAVŠTEVUJEME ŠKOLENIA V ZAHRANIČÍ, NAJMÄ 
V RAKÚSKU A ČESKU.

VŠETCI PRACOVNÍCI VRÁTANE TECHNIKOV, APLIKÁTOROV 
A ĽUDÍ Z KANCELÁRIE SÚ ODBORNE ZDATNÍ.

Disponujeme kompletnou vlastnou technikou a zariadeniami. Máme široký vozový park 
nákladných áut, osobnú dopravu, špeciálne auto s technológiou na striekanú izoláciu 
ICYNENE, vlastné lešenie s možnosťou obslúžiť tisícky metrov štvorcových budov a ďalšie 
technické vychytávky.
Spojte sa s nami. Budeme nápomocní. Pre lepší život a plnšiu peňaženku. 

DBÁME NA ODBORNÚ ZDATNOSŤ CELÉHO TÍMU

ÚVODNÁ OBHLIADKA, PORADENSTVO A KALKULÁCIA JE ZDARMA. 
VYSKÚŠAJTE, ČO PRE VÁS DOKÁŽEME UROBIŤ. 
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SPOJIŤ SA S NAMI 
JE JEDNODUCHÉ:







 WWW.AXAPROPERTY.SK

INFO@AXAPROPERTY.SK

+421 902 668 966, +421 911 313 632

RADLINSKÉHO 17 
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Certifikát ETA
Nr. 0800018


