Stavet a bydlet ve shode s prírodou

"

Výrobky STEICO jsou drevovláknité izolace k použití v drevostavbách I pro zdené budovy.
Desky STEICO dominují nad tradicními stavebními materiály predevším výjimecnými
tepelnými a akustickými izolacními vlastnostmi. Hlavním efektem tepelné izolace STEICO je
v léte zpoždení vnikání tepla pres konstrukci budovy. Výrobky STEICO se krome nízké
tepelné vodivosti vyznacují vysokou schopností akumulovat teplo. Hromadí tepelnou energii
celý den a prevádejí teplo do místnosti teprve po 12 hodinách, kdy je již venku chladneji.
Dobre izolavaná stavba snižuje v zime ztráty energie, což vlastne snižuje emise CO2. Díky
jejich výjimecným izolacním vlastnostem se v domech vytvárí velmi zdravé mikroklima.
Výrobky STEICO chrání konstrukce
pred vlhkostí,
proti houbám a plísním.
Skupina STEICO od zacátku své cinnosti klade zvlášte duraz na ekologii. Dbá na to, aby
používané drevo pro výrobu izolacních desek pocházelo z lesu pestovaných podle
svetových standardu FSC. Izolace jsou produkovány bez škodlivých chemických prísad.
Od srpna 2003 splnují všechny výrobky stupen kontroly jakosti (IS09001 :2000).
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Výrobek obdržel Cestné uznáni v souteži GRAND PRIX veletrhu FOR ARCH 2006

