
PPrroo  ppaanneelloovvéé  ddoommyy  jjee  zzaatteepplleenníí  nneezzbbyyttnnéé..  PPrroo  ssnníížžeenníí  ssppoottřřeebbyy
tteeppllaa,,  pprroo  zzlleeppššeenníí  ppoohhooddyy  bbyyddlleenníí,,  pprroo  pprrooddlloouužžeenníí  žžiivvoottnnoossttii
ddoommůů..  ZZaatteepplleenníí,,  kktteerréé  jjee  oobbvvyykkllee  ssoouuččáássttíí  kkoommpplleexxnníí  rreevviittaalliizzaaccee
ppaanneelloovvééhhoo  ddoommuu,,  vvššaakk  nneenníí  lleevvnnáá  zzáálleežžiittoosstt..  PPrroottoo  jjee  žžááddoouuccíí  vvššee
ppeeččlliivvěě  zzvváážžiitt..  ZZeejjmméénnaa  ddoobbřřee  vvyybbrraatt  ddooddaavvaatteellee..  AA  ddoobbřřee  pprrooppooččíí--
ttaatt  ttoo,,  ccoo  nnaabbíízzíí..  PPrroottoožžee  nnee  vvššeecchhnnoo,,  ccoo  vvyyppaaddáá  vvýýhhooddnněě,,  ttaakkéé
sskkuutteeččnněě  vvýýhhooddnnéé  vvžžddyy  jjee..

MMnnoohhddyy  oo  vvýýbběěrruu  ddooddaavvaatteellee  rroozzhhoodduujjee  cceennaa..
MMůůžžee  ttoo  vvššaakk  bbýýtt  ttoo  nneejjhhoorrššíí  mmoožžnnéé  rroozzhhoodd--

nnuuttíí..  JJddee  ttoottiižž  ppřřeeddeevvššíímm  ttoo,,  ccoo  mmůůžžee  ddooddaavvaa--
tteell  zzaa  nníízzkkoouu  cceennuu  nnaabbííddnnoouutt..  

„Nechci slevu zadarmo…“
Tahle hláška z jedné z povídek Jiřího Gross-

manna přesně vystihuje, oč jde. Za slevou se
může skrývat nízká kvalita použitých materi-

álů, neprofesionální práce neproškolených pra-
covníků, krátká životnost díla, skryté vady. Když se to

sečte, může se stát, že investované peníze budou spíš
„vyhozenými“ než investovanými.

Jak se tomu vyhnout?
Do prvních úvah je dobré zahrnout i to, s kým se můžeme pora-
dit. Kdo má osobní zkušenost. Známí, příbuzní či kolegové. Je

dobré se zeptat i v domech v okolí, kde již revitalizaci
dokončili. Poradit může i odborník, který bude

provádět při realizaci technický dozor za
investora. Význam má i to, zda firma, která
při výběrovém řízení bude o zakázku
ucházet, je členem Cechu pro zateplování
budov a třeba i Hospodářské komory ČR.

Členství firmy v Cechu pro zateplování bu-
dov znamená, že jeho členové se zavazují

k dodržování Kodexu kvality a profesní etiky.
Cech má i vlastní kontrolory, kteří bez avíza při-

cházejí na stavbu a kontrolují provedení, dodržování technologic-
kých postupů a vše, co souvisí s řádným provedením díla. V kaž-
dém případě je rozumné vytipovat více stavebních firem
a z nich, nejlépe v regulérním výběrovém řízení, vybrat tu, která
nabídne a zaručí správný poměr cena / výkon. Tedy kvalitní, pro-
fesionální zhotovení díla za dobrou cenu. A převezme za dílo

odpovídající záruky, včetně případných oprav.
Při zateplení nejde jen „o nalepení polystyrenu
na stěny domu“, ale o řádné stavební dílo, u ně-

hož záleží na mnohých detailech. 
Za 16 let jsme zateplili více než 1000 do-

mů, ve kterých žije víc než 100000 spoko-
jených lidí. To mě určitě mě opravňuje k to-

mu, abych každému, kdo o zateplení uvažuje,
poradil, že s těmi, kteří nabízejí jednoduché

a levné řešení, je rozumné se rychle rozloučit.
Vyplatí se to! Kvalitní dodavatel je výhodnější než levný.
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ZATEPLOVAT,
I KDYŽ NEBUDOU
DOTACE?
ANO, ALE JEN S KVALITNÍ FIRMOU!
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