
ARTYKU  PROMOCYJNY

201758

METPOLMETPOL

Ocieplanie domu to bardzo ważny element jego budowy. Od wyboru za-
stosowanych materiałów i rozwiązań zależeć będzie wysokość opłat za 
ogrzewanie. Warto przeanalizować dostępne możliwości już na etapie bu-
dowy domu, by w przyszłości nie martwić się, jak poprawić termoizolację.

Ciepło budynku „ucieka” m.in. przez  ściany zewnętrzne, stropy, piwni-

cę oraz dach. By rozwiązać problem utraty ciepła warto zadbać szczegól-

nie o odpowiednie docieplenie ścian zewnętrznych. 

 „Jesteśmy producentem takich detali jak narożniki czy profile cokołowe, 
które mają znaczący wpływ na jakość wykonanego docieplenia. Mamy 
w swojej ofercie także tynkarskie profile przyokienne”. – wspomina Łukasz 

Połoszczak, kierownik handlowy firmy Metpol.

LISTWA STARTOWA COKOŁOWA
To produkt, który często jest pomijany przez wykonawców w trakcie prac 

dociepleniowych. Zalety i funkcje listwy są istotne z punktu widzenia in-

westora i dlatego warto, żeby przyszły użytkownik domu zwrócił na ten 

produkt szczególną uwagę. 

Profil cokołowy nazywany listwą startową stosowany jest jako listwa po-

czątkowa, od której rozpoczyna się proces ocieplenia ścian zewnętrznych. 

Stosowana jest w celu wzmocnienia i oddzielenia dolnej krawędzi styro-

pianu czy wełny mineralnej od warstwy cokołowej. Profile zabezpieczają 

krawędzie i zapewniają utrzymanie prostej, poziomej linii.

„Dzięki profilom możliwy jest precyzyjny montaż dolnego rzędu płyt docie-
pleniowych oraz zabezpieczenie naroża zewnętrznego przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, które mogą mieć różną formę – dziury, ubytki, wgniece-
nia itp. Remont takich uszkodzeń to niepotrzebny wydatek inwestora, któ-
remu warto zapobiec”. – dodaje Łukasz Połoszczak.

Korzyścią ze stosowania listwy startowej jest także ochrona przed znisz-

czeniem warstwy termoizolacji przez gryzonie i owady. 

Na jakość elewacji ma też wpływ specjalnie zaprojektowany kapinos, 

w który jest wyposażony profil, sprawia on, że woda nie spływa po czę-

ści cokołowej budynku.

AKCESORIA DO DOCIEPLEŃ
Docieplenie musi być wykonane starannie, z uwzględnieniem obróbek 

okien i drzwi. W tych miejscach często dochodzi do strat energii cieplnej, 

do  tzw. mostków termicznych. Im więcej okien w budynku, tym więk-

sze straty. Inwestycja w ciepłe i szczelne okna w długofalowej perspek-

tywie również się opłaca. Warto przy tej okazji zadbać o uszczelnienie 

styku ramy okiennej ze ścianą i zastosować tynkarskie profile przy-
okienne. Profile te umożliwiają bardzo estetyczne wykończenie oście-

ży okien. Producenci akcesoriów do dociepleń oferują zarówno profile 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Różnią się tym, że profile zewnętrzne po-

siadają siatkę z włókna szklanego, dzięki niej można łatwo wkleić profil 

w warstwę zbrojącą termoizolacji.   

Do wykończenia elewacji przyda się także narożnik z siatką, który po-

maga w wykonaniu idealnie prostych naroży budynku, zabezpieczając 

jednocześnie przed uszkodzeniami. Zaletą narożników elewacyjnych jest 

ich łatwy montaż i bardzo dobra przyczepność wszelkich mas szpachlo-

wych i tynków. Odporne są na warunki atmosferyczne. Co ważne, pra-

widłowo zamontowane narożniki są całkowicie niewidoczne na elewacji. 

Ocieplasz dom 
– zastosuj listwę startową cokołową
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