
STOSOWAĆ  
PRODUKTY  
STEICO Z  
WŁÓKNA  
DRZEWNEGO 

10 POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH 
WARTO

NATURALNIE LEPSZA IZOLACJA



STEICO to
KOMFORTOWA  
IZOLACJA  

Ukryte w dachu, w ścianach i w  

stropie, materiały izolacyjne STEICO 

dbają o przytulną atmosferę  oraz zdrowy 

mikroklimat w całym domu - zarówno 

w nowym budownictwie jak i przy 

modernizacji.
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OCHRONA PRZED ZIMNEM 
Jako certyfikowane komponenty 
dla budownictwa pasywnego, 
materiały izolacyjne STEICO są 

idealnym wyborem dla budynków 
energooszczędnych.

OCHRONA PRZED 
UPAŁEM 

Materiały izolacyjne STEICO 
blokują przenikanie letniego 
upału do wewnątrz budynku. 

Potrafią zapewnić przyjemny chłód 
nawet w najgorętsze dni lata. 

Z NATURALNEGO 
DREWNA 
Materiały izolacyjne STEICO 
powstają ze świeżego, 
naturalnego drewna 

iglastego – bez szkodliwych 
dodatków. Za to z dodatkiem 

wszystkich wspaniałych właściwości jakie 
zapewnia natura. 

®



OCHRONA
ŚRODOWISKA 
i zdrowy 
 mikroklimat
są dla Państwa  
ważne!
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AKTYWNA OCHRONA KLIMATU
1 kg izolacji z włókna drzewnego 
zawiera 1,2 kg CO2 (jako składnik 
drewna). Izolacja STEICO na typowy dom 

jednorodzinny wiąże trwale tyle CO2 , ile 
samochód osobowy uwalnia na odcinku 
200.000 km. 

NATURALNY MIKROKLIMAT 
Izolacja z włókna drzewnego 

STEICO pomaga w 
regulacji poziomu wilgoci 
w pomieszczeniach. Dzięki 
konsekwentnej rezygnacji ze 
szkodliwych dodatków, materiały 

izolacyjne STEICO nadają się doskonale dla 
alergików oraz osób podatnych na choroby. 

OCHRONA PRZED 
HAŁASEM
Dach, strop czy ściana ? 

Właściwości wygłuszające  
materiałów izolacyjnych STEICO 

zapewniają przyjemny spokój we 
własnych czterech ścianach. W porównaniu do 
konwencjonalnych izolacji, materiały STEICO 
wyróżniają się rewelacyjną izolacyjnością od 
dźwięków uderzeniowych oraz przestrzennych. 

STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung

Ausgabe 08/2017

sehr gut
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OCHRONA PRZED 
WILGOCIĄ 

Zewnętrzne materiały 
izolacyjne STEICO posiadają 

właściwości hydrofobizacyjne, 
czyli nie przepuszczają wody. Chronią 
zatem przed deszczem nawet wtedy, 
gdy dojdzie do uszkodzenia dachówki.

OCHRONA PRZED 
OGNIEM 

Drewno jest materiałem
palnym. Ale materiały 

izolacyjne STEICO wykazują 
łagodną, powolną i dającą się kontrolować 
reakcję na ogień – nie topnieją i nie odpadają 
z fasady podczas pożaru oraz emitują znacznie 
mniej dymu niż konwencjonalne materiały 
izolacyjne. Dlatego też, przy wykorzystaniu 
materiałów STEICO można pozwolić sobie na 
certyfikowane przegrody o odporności na ogień 
nawet REI 90. 

OTWARTOŚĆ DYFUZYJNA 
Materiały izolacyjne STEICO 

pozwalają na bezpieczny 
transport pary wodnej. W 

rezultacie chronią przed jej 
kondensacją  i przyczyniają się do 

długotrwałości materiałów konstrukcyjnych. 
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NASZE
DOŚWIAD CZENIE
to Państwa 
BEZPIECZEŃSTWO 
STEICO to światowy lider w 
produkcji materiałów izolacyjnych z 
włókna drzewnego. Nasze produkty 
sprawdzają się już od dziesięcioleci w 
tysiącach domów w całej Europie.

Na www.steico.com/pl znajdą 
Państwo więcej faktów na temat 
innowacyjnych materiałów 
izolacyjnych z włókna drzewnego. 
Fachowej porady udzielą chętnie 
Państwu także nasi doświadczeni 
pracownicy, firmy wykonawcze czy 
autoryzowane hurtownie materiałów 
budowlanych. 
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System
zarządzania

jakością
ISO 9001:2015

Dowiedz się więcej !  

www.steico.com/pl



odnawialny
surowiec
z drewna bez
szkodliwych
dodatków

doskonała
ochrona
przed utratą 
ciepła 
w zimie

doskonała
ochrona
przed ciepłem
w lecie

znakomita
ochrona
przed
hałasem

ochrona przed  
deszczem
oraz otwartość
dyfuzyjna

materiały przy-
jazne środowisku

dobra 
ochrona 
przed 
ogniem 

komfortowe 
samopoczucie, 
zdrowy mikro-
klimat 

Ekologiczny system budowlany

oszczędność
energii i
wzrost
wartości
budynku

NATURALNY SYSTEM BUDOWLANY 

Dystrybutor STEICO
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