PŘÍSLUŠENSTVÍ
Izolace karavanů

Stavební izolaãní pás je vhodn˘ i do karavanÛ
Při výrobě obytné vestavby řeší mnoho karavanistů
problém, jak vůz účinně izolovat pro zimní použití
a zároveň proti jeho přehřívání v létě. Vhodné je
k tomu použít stavební izolační pás s oboustrannou
hliníkovou vrstvou.

Ten poskytuje při tloušťce pouhých 8 mm lehčeného polyethylénu (prodává se za cenu 139 Kč/m2,
na přání je možné dodat až do
tloušťky 5 cm) izolaci stejnou jako
osm centimetrů minerální vlny.
Vedle tepla výborně izoluje také
hluk, takže je vhodný i pro odhlučnění motorů. Je účinný také jako
ochrana proti kunám, zejména
u motoru. Jeho velkými výhodami jsou například nenasákavost,
vodoodpudivost, snadná instalace a dlouhá životnost. Pro použití na okna karavanu, kde slouží
jako noční i tepelná clona, je možné použít tenkou hliníkovou fólii,
která je zpevněná mřížkou a je
odolná proti protržení.
Níže uvádíme praktické zkušenosti spokojených zákazníků:
·estákovi (pouÏití RTI jako
sluneãní a tepelné clony
v obytném voze)

Hliníková folie s pevnostní mřížkou,
kterou jsme si u Vás objednali, nám
slouží jako sluneční clona na čelní
i boční skla kabiny řidiče našeho

obytného vozu, taktéž jako noční
clona a dále jako sluneční clony na
všech oknech bočních i zadním.
Stávající rolety z koženky jsme vyměnili a ušili z vaší folie. Jsme s tím
velmi spokojeni, účinek se projevuje
jednak proti slunečnímu záření,
večer jako rolety proti pronikání
světla a chladu. Ještě jednou Vám
děkujeme za Vaši ochotu a velmi
rychlé vyřízení naší objednávky.

Tomá‰ Padevít (polstrování
kufrÛ)

p. Drahota (hluková izolace
vozidla)

Vaši izolaci jsem použil na co nejvíce míst v autě, např. do boků v motorovém prostoru, za zadní sedačky, pod koberečky do podlahy
a do všech dveří. Díky tomu je
ve vozidle snížena hladina hluku
o značnou část. Také díky použité
izolaci jsem dostal ocenění na tunningovém srazu škodovek za kvalitní zvuk audio aparatury, jelikož
Vaše izolace je schopna dobře
odhlučnit prostor za reprobednami
a to má vliv na vyšší kvalitu reprodukované hudby. S použitou izolací
se mi velmi dobře pracovalo. Lehce
se tvarovala a držela svůj tvar podle
potřeby. Lepil jsem ji lepidlem Chemopren univerzál a dodnes výborně drží. Celkově jsem s Vaší izolací velice spokojen.
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Václav Klus (izolace jachty)

Předem musím vychválit perfektní
vlastnosti izolace RTI a to jak tepelné tak i tvárné, a vůbec manipulace s materiálem. V mém případě
se jednalo o rekonstrukci interiéru
a hlavně zateplení plachetnice typu
Sasanka. Při zateplování tak malého prostoru, kde se bojuje takřka
s každým centimetrem, je velikou
výhodou izolace RTI její tloušťka.
Musím ocenit, že po olepení stěn
byla možná práce na interiéru i při
venkovní teplotě hluboko pod bodem mrazu. Což před tím bylo zcela
nemožné.

Touto cestou zasílám své poděkování za váš výrobek. Dlouhou
dobu jsem na trhu nemohl najít
materiál, který by byl vhodný po
polstrování kufrů, které vyrábím
na motocykly. Vaše folie splnila
všechny mé požadavky a jsem s ní
velmi spokojen.
Dal‰í informace
o izolaãních fóliích obdrÏíte pﬁímo
u v˘robce na adrese:

RTI Haasová – Menhart ®
Nábřeží kpt. Nálepky 471
339 01 Klatovy 3
Tel.: 376 316 793, 732 766 276
nebo
Kolinec 83
341 42 p. Kolinec
Tel.: 724 890 242
E-mail: rti@rti.cz
Internet: www.rti.cz
(PR)

