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Artyku  promocyjny

Europejczycy ju  si  przekonali, e zdro-

wy, przyjazny rodowisku i energoosz-

cz dny dom to dom cz cy nowoczesne 

technologie z naturalnymi materia ami. 

Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, 

ju  w styczniu 2009 roku b d  musieli bu-

dowa  energooszcz dnie, w my l znoweli-

zowanego prawa budowlanego. Obowi zek 

posiadania certyfikatów energetycznych 

czy ju  dzi  rosn ce ceny energii powo-

duj  poszukiwanie coraz bardziej efek-

tywnych metod izolacji budynków, takich 

w a nie jak zastosowanie p yt drewnopo-

chodnych, produkowanych przez KZPP 

KONIECPOL S.A. Chc c dostosowa  si

do prawa budowlanego, ale tak e odczu

wymierne korzy ci finansowe i popra-

wi  komfort ycia, warto wzorowa  si  na 

Europejczykach. 

KZPP Koniecpol S.A., maj cy w swo-

jej ofercie produkty do izolacji domów, 

szczególny nacisk k adzie na w a ciwo-

ci proekologiczne. Dzi ki zastosowaniu 

czystych ekologicznie materia ów firmy 

KZPP KONIECPOL S.A. chronimy natu-

ralne rodowisko przed szkodliwym dzia-

aniem CO
2
. Planuj c bud et, warto wzi

pod uwag  pó niejsze oszcz dno ci zu-

ycia energii na ogrzewanie i na klimaty-

zacj . Produkty drewnopochodne firmy 

KONIECPOL S.A. maj  bowiem ciekaw

w a ciwo  – zwan  pojemno ci  ciepl-

n . Kiedy latem panuje upa , ciep o do-

staje si  do wn trza budynku dopiero po 

pewnym czasie. Produkty firmy KZPP 

KONIECPOL S.A. zatrzymuj  wysok  tem-

peratur  w warstwie izolacji a  przez 12 

godzin. Tym samym oszcz dzamy ener-

gi  elektryczn  potrzebn  do klimatyzacji. 

Analogicznie zim  ciep o z wn trza ogrze-

wanego domu nie wydostaje si  na ze-

wn trz. Takie korzy ci gwarantuje jedynie 

stosowanie  stuprocentowo naturalnych 

materia ów firmy KZPP KONIECPOL S.A. 

Na nasze dobre samopoczucie wp ywa 

równie  mo liwo  zrelaksowania si  w ci-

szy i odci cia od ha asu z zewn trz. Pozwala 

na to izolacja akustyczna produktów drew-

nopochodnych firmy KZPP KONIECPOL S.A. 

Materia y te doskonale izoluj  akustycznie, 

dzi ki czemu mamy wyciszone wn trze bu-

dynku, co pomaga wypocz  domownikom.

Podsumowuj c, zastosowanie materia-

ów KZPP KONIECPOL S.A. pozwala na 

stworzenie we wn trzach naszych domów 

optymalnego dla naszego zdrowia i dobre-

go samopoczucia klimatu. Taki dom jest 

ciep y, cichy, zdrowy i oszcz dny.

Linia KONSTRUKTOR SYSTEM obda-

rzona zaufaniem Europejczyków dost pna 

b dzie ju  w 2008 roku na rynku polskim. 

P yta KONSTRUKTOR FF (naturalny pod-

k ad pod panele pod ogowe) jest w ofercie 

popularnych marketów budowlanych.

KZPP KONIECPOL S.A. jest jednym z czo owych producentów p yt 

drewnopochodnych wykorzystywanych przede wszystkim jako materia

izolacyjny w budownictwie. Swoje produkty, ciesz ce si  ogromnym 

powodzeniem na zachodzie Europy, proponuje tak e Polakom wiadomie 

d cym do ograniczenia kosztów utrzymania domu.

Ekologiczne
systemy izolacyjne
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