
IZOLACJE PIANĄ PUR
OFERTA OGÓLNA



Nasza oferta

Wykonujemy izolacje natryskowe

otwarto- i zamkniętokomórkową pianą

PUR. Posiadamy doświadczenie, wiedzę

oraz profesjonalnie przeszkolonych

pracowników.

Pracujemy na wysokiej jakości maszynie

natryskowej GRACO A25, pozwalającej

pracować na prądzie sieciowym (B20).



Co ocieplamy?

• Dachy i stropy

• Fundamenty

• Ściany zewnętrzne i działowe

• Budynki przemysłowe i rolnicze

• Magazyny i chłodnie

• Przestrzenie ładunkowe samochodów 

dostawczych



Dlaczego piana a nie wełna mineralna?

• Efektywniejsza izolacja termiczna: lepsze parametry w pełnym zakresie temperatur

• Skuteczniejsze krycie: także w zakamarkach gdzie ułożenie wełny jest problematyczne

• Wyższy opór dyfuzyjny: piana posiada 4-krotnie większy opór dla migracji wilgoci niż wełna

• Szybszy i prostszy montaż: tylko 1 dzień, podczas gdy montaż wełny trwa kilka dni

• Wyższa ognioodporność: piana jest materiałem samogasnącym, podczas gdy wełna spada 

wraz z wiązaniami odkrywając więźbę

• Mniejsza waga: nieporównywalnie mniejsza waga nie obciąża konstrukcji

Cena konkurencyjna do dobrej jakości wełny przy zapewnieniu lepszych parametrów!



IZOLACJA PIANĄ
OTWARTOKOMÓRKOWĄ

DACHY I STROPY 



Zalety piany 
otwartokomórkowej

• Ciepło: brak mostków termicznych

• Szczelność: materiał nieprzewiewny

• Dokładność: idealne wypełnienie nawet 

trudno dostępnych miejsc

• Pewność: wieloletnia gwarancja (25+)

Najlepsza izolacja dachów i stropów



A ponadto…

• Szybkość realizacji: do 200m2 w 1 dzień

• Odporność: nielubiana przez gryzonie

• Zdrowy dom: brak pylenia i emisji 

zapachów, zapobieganie rozwojowi pleśni

Najlepsza izolacja dachów i stropów



IZOLACJA PIANĄ OTWARTOKOMÓRKOWĄ:

Cena z materiałem: od 50 zł netto za 1 m2

Grubość: 20 cm

Współczynnik λ: 0,037 W/(m·K) 



IZOLACJA PIANĄ
ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ

FUNDAMENTY I ŚCIANY

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE

MAGAZYNY I CHŁODNIE



Zalety piany 
zamkniętokomórkowej

• Szczelność: materiał nieprzesiąkliwy

• Dokładność: wiązanie z każdym typem 

podłoża budowlanego

• Pewność: wieloletnia gwarancja (25+)

Najlepsza izolacja ścian i fundamentów



A ponadto…

• Szybkość realizacji: do 200m2 w 1 dzień

• Wygoda: brak konieczności dodatkowego 

zabezpieczania / malowania powierzchni

• Wyciszenie: pierwszorzędna izolacja 

akustyczna

Najlepsza izolacja ścian i fundamentów



IZOLACJA PIANĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ:

Cena z materiałem: od 13 zł netto za 1 m2

Grubość: 1 cm (min grubość warstwy to 3 cm)

Współczynnik λ: 0,024 W/(m·K) 



Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

www.izoprofit.pl

biuro@izoprofit.pl

+48 884-763-593


