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VITAJTE!

Držíte v rukách katalóg skupiny JOLA. Ste na najlepšom mieste ak staviate či renovujete, 
lebo ponúkame vhodné riešenia  na tepelnú izoláciu Vášho domova či sa už jedná o 
izoláciu steny, stropu, pivnice alebo strechy. 

Na stránkach tohto katalógu Vás chceme upozorniť na niekoľko poznatkov, ktoré môžu byť 
osožné pri výbere tepelnej izolácie a ich systémov. Tiež Vám chceme predstaviť naše výrobky a 
s nimi súvisiace služby.

Veríme, že nájdete u nás riešenie vyhovujúce Vašim predstavám! Pýtajte si naše akciové 
ponuky od našich vedúcich predajní!

                                                               krovov.

TEPELNÁ IZOLÁCIA

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Lebo u nás 
dostanete všetko 

na jednom mieste! 

 Prečo si vybrať práve nás?

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

Kontakt na odborníka, 
ktorý je k Vám najbližšie:

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

41
obchodov v 3 krajinách

2 

www. .skdvereoknabratislava

www. .skinterierdverebratislava

www. .skparketbratislava

www. .skgarazovabranabratislava

www. .skzatepleniebratislava

    

  

výrobné prevádzky
16

rokov skúseností

JOLA SLOVAKIA 
na sociálnych 
sieťach!

Skupina JOLA: 

943 01 Štúrovo Slovakia,
Bocskaiho rad 1169/1

Telefón: +421 948 320 510

Email: sturovo@jolaslovakia.sk

040 18 Košice,
Ukrajinská 58.

Telefón: +421 910 722 011

Email: kosice@jolaslovakia.sk

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU!

LEPIDLÁ | UŠLACHTILÉ OMIETKY, PODKLADOVÉ FARBY

Zateplenie 
stien-,

pivničných 
stien, alebo-,

stopov-,



%

Únik 
energie

Strecha, strop 
(plochá strecha):
25-30%

Pivničné stropy:
10-20%

Vonkajšie steny:
25-30%

Okná:
25-30%

AKÚ HRÚBKU IZOLÁCIE SI MÁM ZVOLIT?

AKÁ JE NÁVRATNOST ?

KOŠICE

ŠTÚROVO

AKCIOVÉ SYSTÉMYAKCIOVÉ SYSTÉMYAKCIOVÉ SYSTÉMY

FASÁDNE IZOLA�NÉ SYSTÉMY FASÁDNE IZOLA�NÉ SYSTÉMY FASÁDNE IZOLA�NÉ SYSTÉMY 

EXTRA ZLAVA!’

TEPELNO-IZOLACNÉ MATERIÁLYTEPELNO-IZOLACNÉ MATERIÁLYTEPELNO-IZOLACNÉ MATERIÁLYˇ̌̌

OMIETKY, PODKLADOVÉ FARBYOMIETKY, PODKLADOVÉ FARBYOMIETKY, PODKLADOVÉ FARBY

DOPLNKYDOPLNKYDOPLNKY

Pri zohľadnení pomeru investície a úspory energie, 10 cm 
hrubá fasádna polystyrénová izolácia v najväčšom 

počte prípadov stien dokáže vylepšiť tepelnoizolačné 
vlastnosti na optimálnu úroveň. Preto 10 cm hrubé 

ZÁKLADNÉ a KOMPLETNÉ tepelnoizolačné systémy 
trvalo ponúkame za AKCIOVÚ CENU!

V prípade potreby Vám objednávku 
dovezieme priamo ZO SKLADU 
domov vo vopred dohodnutý čas 
za výhodnú sadzbu.

Nájdite u nás najvhodnejšie riešenie na zateplenie Vášho 
domova!

Sme Vám k dispozícii
- poradenstvom
- skladovými zásobami
- miešaním farieb
- dovozom domov

Najlacnejšia energia je ušetrená energia!

Vedeli ste, že
- za kúrenie počas životnosti domu so zastaralou tepelnou 
izoláciou zaplatíme viac ako bola cena výstavby domu?

Tepelnou izoláciou môžeme ušetriť značné množstvo 
energie pri chladení a kúrení našich budov. Energetický 
rozdiel medzi vhodne izolovanou budovou a nezateplenou 
budovou môže byť až 40-60%. Pritom v prospech vhodnej 
izolácie hovoria aj aspekty rozhodovania ako: estetika, 
zdravie a v nemalej miere samotná ochrana budovy voči 
poveternostným vplyvom. 

V sieti Jola Vám ponúkneme širokú paletu tepelno-
izolačných materiálov a ich kompletných systémov!

„Naším poslaním je úspora energie!…”
„Naším poslaním je úspora energie!…”

V závislosti od zateplenej steny, pri 10 cm hrubej izolácii je
 návratnosť  4-6 rokov. Pri životnosti systému 20-30 rokov je 
to investícia, pri ktorej môžeme počítať so značnou úsporou.

Pri výbere hrúbky tepelnej izolácie je dobré zobrať do úvahy typ a zloženie steny, aby sa dosiahla požadovaná 
izolačná funkcia. Momentálne požiadavky na koeficienty prestupu tepla v prípade novostavby sú U=0,024 
W/m2K, čo je dobré zobrať do úvahy aj pri prestavbách.

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje hodnoty koeficientov prestupu tepla pri rôznych hrúbkach izolácie, v 
zelenom poli sú požadované hodnoty. 

JOLA SLOVAKIA -
tepelná izolácia

DOPRAVA DOMOVDOPRAVA DOMOVDOPRAVA DOMOV

Súčinitele prestupu tepla stenami z bežných konštrukčných materiálov pred a po tepelnej izolácii 

Konštrukcia steny /Názov

 

Železobetón

Plná tehla

Tehla B30

Porotherm 38 pivničná tehla

Porotherm 30 N+F

Porotherm 38 N+F

Porotherm 44 N+F

Porotherm 30 HS

Porotherm 38 HS

Porotherm 44 HS

Ytong 30 P2-0,5

YTONG 37,5 P2-0,5

Tepelná izolácia - EPS (expandovaný polystyrén)

W/m²K

Bez

 

3,8

1,95

1,44

0,64

0,58

0,5

0,39

0,52

0,43

0,35

0,4

0,33

8 cm

0,44

0,4

0,38

0,28

0,27

0,25

0,22

0,25

0,23

0,21

0,22

0,2

10 cm

 

0,36

0,33

0,32

0,25

0,24

0,23

0,2

0,23

0,21

0,19

0,2

0,18

12 cm

 

0,3

0,29

0,28

0,22

0,21

0,2

0,18

0,2

0,19

0,17

0,18

0,17

14 cm

 

0,27

0,25

0,24

0,2

0,19

0,18

0,17

0,18

0,17

0,16

0,17

0,15

18 cm

0,21

0,2

0,2

0,17

0,16

0,15

0,14

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

Lepidlá:
Na lepenie izolačných dosiek, na zapustenie 
sieťky, tmelenie (6kg/m2)

Sieťky:
na zjednotenie celistvosti plochy steny, pre odolnosť
 voči nárazom, zamedzenie vzniku trhlín (1,1m2/m2)

Kotviace prvky:
Mechanická fixácia 
izolačných dosiek (6ks/m2)

Rohové lišty:
Pre ochranu a zosilnenie vonkajších rohov 
stien a okenných ostení (2,5 bm/kus)

Zakladací profil:
 Osadením zakladacích profilov určíme 
želanú úroveň (výšku) izolácie na stene a 
                      tiež zabezpečíme  vodorovnosť (2,5 bm/ks)

Soklové múry:
Extrudované polystyrénové dosky

Do steny:
Výrobky zo sklenenej a 
minerálnej vaty

Na obvodové múry:
Vonkajšie tepelno-izolačné dosky 
na báze polystyrénu a na báze
                     minerálnej vlny.

Na podlahy a ploché strechy:
Podlahový polystyrén a 
minerálna vlna.

Šikmé strechy:
Výrobky zo sklenenej a
 minerálnej vaty

Základné a kompletné systémy na báze 
polystyrénu alebo minerálnej vlny.
                       Základný systém:
                         Izolačná doska - lepiaca hmota 
                         - výstužná sklenená sieťovina
                       Kompletný systém: 
                         Izolačná doska - lepiaca hmota  
                         - výstužná sklenená sieťovina 
                         - kotviace prvky- podkladové farby 
                         - tenkovrstvové ušľachtilé omietky

V našich obchodoch si viete vybrať z viac ako 300 odtieňov od viacerých
výrobcov, aby Váš domov získal estetický vzhľad. Farebne vymiešanú 
omietku Vám dodáme priamo z našich miešacích staníc, na naše farby 
dávame záruku proti vyblednutiu. 

Podkladové farby (penetrácia):
Kvôli zníženiu nasiakavosti podkladov- ako sú 
rôzne malty, sádry, tmely. Tiež pre prípravu a 
spevnenie pórovitých a skriedovatených podkladov.

Tenkovrstvové ušľachtilé omietky:
Akrylátové a silikónové omietky širokej 
ponuky, s ryhovanou alebo 
škrabanou štruktúrou

Aj výmena vonkajších dverí a okien slúži k zlepšeniu izolačných vlastností!
Pokiaľ ste si zakúpili svoje okná a vchodové dvere v sieti JOLA zabezpečíme 
Vám 5% extra zľavu  z cien tepelno-izolačných systémov! 


