
 

Vážení, 
 

dovolujeme si Vás oslovit s informací o záležitosti týkající se Vašeho oboru podnikání, to je  
 

foukané izolace. 
 

Naše společnost IZOMAT Praha s.r.o. patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější dodavatele 
stavebních materiálů v České republice. Přidružená výrobní činnost našeho podniku produkuje 
mimo jiné izolační granulát, který běžně dodáváme několika zájemcům. Přes značný zájem o jeho 
dodávky není kapacita naší produkce ještě zcela vyčerpána a podle potřeby jsme schopni uspokojit 
ještě další zájemce o tento výrobek. 

 
 

 
    

Jedná se o drcenou minerální vlnu s částicemi o velikosti přibližně 20 – 30 mm. Je vhodná jako 
foukaná, zásypová nebo vycpávková izolace pro mezivrstvy do dutin podlah nebo jako násyp na 
volné plochy. Její vlastnosti jsou rovnocenné s jinými tepelně izolačními výrobky jako jsou desky, 
rohože apod. Třída hořlavosti A1. Balení v čirých PE pytlích. Jejich průměr je cca 60 cm, výška  60 
cm. Spodní rohy pytlů jsou zataveny tak, že lze pytle jednoduše stohovat na sebe – viz obr. Váha 
pytle 16 kg je volena tak, aby ho mohly přemisťovat i ženy. Pytel je uzavřen a ovázán provázkem  
opatřeným visačkou s uvedením výrobce a váhou pytle. 

Věříme, že Vás naše stručná informace zaujala a že budeme mít možnost s Vámi dohodnout 
bližší dodací podmínky týkající se ceny, velikosti objednávky, termínů dodávky, dopravy a dalších 
na 
 

 
Jaroslav Hrůza

vedoucí provozovny - výroba 
 

IZOMAT Praha s.r.o. 
Areál Drazdy 
252 42 Zdiměřice 42 

 
GSM.: + 420 602 305 788 

 
Tel.:    + 420 244 403 258 
Fax.:   + 420 244 402 797 

www.izomat.cz
www.izotub.cz

E-mail: hruza.jaroslav@izomat.cz
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