
Wygraj ocieplenie poddasza energooszczędną
wełną mineralną

Planujesz remont i chcesz skorzystać z dotacji na termomodernizację? Jeśli
tak, na pewno zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest ocieplenie poddasza.
Spróbuj swoich sił w konkursie, w którym do wygrania jest izolacja połaci
dachu z wykorzystaniem produktów marki ISOVER. Na zgłoszenie masz czas
do 14 kwietnia!

Termomodernizacja to złożony proces, który ma na celu przede wszystkim poprawę efektywności
energetycznej budynku, czyli zwiększenie komfortu mieszkańców i zmniejszenie rachunków za
ogrzewanie oraz chłodzenie domu. Dodatkowo prawidłowo ocieplone budynki nie potrzebują
nadmiernego ogrzewania, a tym samym emitują znacznie mniej szkodliwych pyłów do atmosfery i
ograniczają problem smogu. W ubiegłym roku ruszył rządowy projekt „Czyste Powietrze”, który ma
zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do przeprowadzenia termomodernizacji i wymiany
pieców. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac. Na ten cel zostanie
przeznaczone 103 mld zł.

MURATOR zorganizował akcję uświadamiająca, jakie korzyści można osiągnąć dzięki ociepleniu
domu i wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych, a także, jak przeprowadzić skuteczną
termomodernizację z wykorzystaniem dotacji, preferencyjnych pożyczek i ulgi podatkowej. Częścią
akcji jest konkurs „Czyste Powietrze z Muratorem”, w którym do wygrania jest m.in. usługa
ocieplenia połaci poddasza wysokiej jakości materiałami izolacyjnymi ISOVER – marki, która jest
partnerem konkursu.
– Przygotowując się do termomodernizacji domu, warto pamiętać, że zmiana paliwa lub źródła ciepła
nie przyniesie oczekiwanych korzyści, jeśli nie zadbamy o poprawną izolację termiczną. Z kolei
termomodernizacja nie przyniesie odpowiednich skutków, jeśli nie zadbamy o właściwe materiały i
prawidłowy montaż. Poddasze jest szczególnie ważną aplikacją – przez nieodpowiednio ocieplony
dach możemy tracić aż 20-30% energii, dlatego w ramach nagrody konkursowej przekażemy
energooszczędne materiały izolacyjne z wełny mineralnej ISOVER– mówi Anna Kozera, specjalista
marketingu ISOVER.

Co musisz wiedzieć, aby wziąć udział w konkursie?
Zadanie konkursowe jest proste – polega na uzupełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego na
stronie: https://czystepowietrze.murator.pl/, przesłaniu kilku zdjęć domu oraz przedstawieniu w kilku
zdaniach swojej rodziny i planu na termomodernizację. Zgłoszenie należy przesłać do 14 kwietnia
2019 roku. Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać prawo do dysponowania wskazanym
przez siebie domem. W kolejnym etapie wybranych zostanie 10 finalistów. Każdy z nich otrzyma



nagrodę w postaci audytu energetycznego domu jednorodzinnego o wartości 1000 złotych. W
czerwcu wybrani zostaną zwycięzcy konkursu, a przewidziane w ramach nagród prace remontowe,
zostaną przeprowadzone w okresie od sierpnia do października 2019. Szczegółowe informacje oraz
regulamin dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.murator.pl/
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