PRAVIDLA AKCE

Akce je určena zaměstnancům skupiny Saint-Gobain.
ISOVER vypisuje soutěž o nejlepší projekty na
zelené střechy. Zaměstnancům, kteří se rozhodnou
zrealizovat vegetační střechu na svém rodinném
domě, garáži, zahradní pergole a podobně, věnuje
materiál ISOVER Flora pro daný projekt. Materiál
lze využít i do truhlíků pro pěstování bylinek,
zeleniny, okrasných květin.
Každý zaměstnanec může získat materiál
maximálně pro jeden projekt.
Podmínkou je registrace projektu v online
formuláři na www.isover.cz v období od 1. 4. 2022
do 15. 6. 2022.
Z registrovaných projektů vybere odborná porota
nejlepší projekty s pozitivním vlivem na životním
prostředí, kterým bude poskytnutý materiál ISOVER
Flora v celkovém množství 4 500 m2, tedy 1 m2
za každého zaměstnance Saint-Gobain v České
republice.
Seznam zaměstnanců, kteří získají na svůj projekt
materiál ISOVER Flora zdarma bude vyhlášen
nejpozději do 30. 6. 2022.
Termín realizace nové vegetační střechy musí být
nejpozději do 30. září 2023.

Naskenujte QR kód
a zaregistrujte se

PORAĎTE SE, CO A JAK

Centrum technické a obchodní podpory
800 ISOVER • 226 292 221
podpora@saint-gobain.com

POSTAVTE SI
NOVOU STŘECHU!
ISOVER rozdává 4 500 m2 materiálu
do vegetačních střech.

PROČ SI POŘIZOVAT
ZELENOU STŘECHU?

DOPORUČENÁ SKLADBA
EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

Vyrovnává teplotní extrémy v podkroví

PRO INSPIRACI…

Přístřešek u horské chaty v Krkonoších

Akusticky izoluje
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Dobře hospodaří s dešťovou vodou
Prodlužuje živostnost střechy
Zlepšuje mikroklima v okolí
Redukuje znečištění
Zvyšuje výkon fotovoltaických panelů
o cca 10-15 % dle typu panelu
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Zvyšuje hodnotu nemovitosti
Zelená střecha pozitivně působí na psychiku
člověka a pomáhá odbourávat stres

1 Rozchodníky a další
suchomilné rostliny kvetou
a mění tvář v průběhu roku

4 Geotextílie 300 g/m2
chrání vrstvu pod ní před
poškození

Zelená střecha je působivá celoročně,
v jednotlivých ročních obdobích se proměňuje
a jemně tím mění vzhled celého domu.

2 Extenzivní minerální
substrát tvoří základ pro
rostliny a zdroj živin

S materiálem ISOVER je vhodná i na rekonstrukce
a nízkoúnosné střechy

3 ISOVER Flora – hydrofilní
minerální desky částečně
nahrazuje substrát, zadržuje
vodu a přebytečnou odvádí

5 Hydroizolace s atestem
proti prorůstání kořínků
zabraňuje pronikání vody
a kořínků dále pod hydroizolaci

K tomu všemu poskytuje voňavý úkryt, barevný
relaxační koutek, atraktivní místo pro práci i zábavu.

A můžete na ni čerpat dotaci, například díky
programu Nová zelená úsporám.

Více informací:
isover.cz/aplikace
/modro-zelena-reseni

Terasa u podkrovního bytu v Brně

6 Další konstrukce – tepelná
izolace, parozábrana, strop, ...

Rekonstruovaná zelená střecha
nad garáží, Volyně

Proč zvolit úspornou střechu
s hydrofilní minerální vlnou?
3× LEHČÍ v suchém stavu
– uspoříte náklady za dopravu a manipulaci.
V mokrém stavu o 25 % LEHČÍ než skladba
se substrátem
– nižší statické namáhání nosné konstrukce.

Plochá vegetační střecha, Líbeznice

4× LEPŠÍ tepelněizolační vlastnosti
– „V létě chladí v zimě hřeje.“
Zadrží o 35 % více VODY než substrát
– menší nároky na zavlažování a odvody vody.

Ze zahrady v Krupce

