
 
 
 

TEPELNÉ A VODOTĚSNÉ IZOLACE 
STŘECH 

 

CENÍK 
 
Základní střešní tepelně - hydroizolační systém „ PUR izolace “ 

Popis m.j. celkem  
bez DPH 

Tloušťka izolační vrstvy PUR pěny 30 - 35 mm, cena 465,- Kč/m2 + akrylátová UV vrstva 
- dvojnásobná cena 80,- Kč/m2 - záruka 60 měsíců  1m2 545,- Kč 

 

Tloušťka izolační vrstvy PUR pěny 30 - 35 mm, cena 465,- Kč/m2 + akrylátová UV vrstva 
se zásypem drcenou břidlicí, cena 135,- Kč – záruka 84 měsíců 1m2 595,- Kč 

 

       

SILICOAT® - střešní tepelně a hydroizolační systém s dlouhodobou životností 
Popis m.j. celkem  

bez DPH 

Tloušťka izolační vrstvy PUR pěny 30 - 35 mm, cena 465,- Kč/m2 + silikonová UV vrstva 
– dvojnásobná, cena 195,- Kč/m2 - záruka 120 měsíců  1m2 660,- Kč 

 

Tloušťka izolační vrstvy PUR pěny 30 - 35 mm, cena 465,- Kč/m2 + silikonová UV vrstva 
se zásypem drcenou břidlicí, cena 265,- Kč/m2 - záruka 144 měsíců  1m2 710,- Kč 

 

    
cena za každý 1 cm zvýšení tloušťky vrstvy PUR 1m2 95,- Kč  

 
Izolační systém PUR IZOLACE je certifikován autorizovanou osobou TAZUS Praha, s.p.  
pod č. 040 – 020996. 
Při funkčním stavu UV ochranné vrstvy není životnost izolační vrstvy z tvrdé pěny časově omezena. 
Ceny jsou orientační, celkovou cenu Vám stanovíme na základě prohlídky střechy a posouzení jejího stavu.  

Posouzení střechy a stanovení technologie opravy provádíme ZDARMA.  
 

Cena nástřiku PUR je závislá na rozsahu prací a přípravy podkladu. V uvedené ceně nástřiku je 
zahrnuta běžná úprava podkladu (prořezávání boulí, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky k podkladu, 
odsekání vrásnění, zametení střechy, demontáž a zpětná montáž hromosvodu), nástřik PUR střešního pláště 
v dané tloušťce, práce a ubytování pracovníků.  

 
Upozornění 

Firma PUR-IZOLACE s.r.o. se plně distancuje od činnosti jiných firem, které se často neúspěšně pokoušejí  
  realizovat technologii nástřiku tvrdé pur pěny a neoprávněně používají informační materiály a technologické postupy 
  firmy PUR-IZOLACE s.r.o.. Navíc protiprávně používají klamavá tvrzení, že jsou např. „oddělené části“ nebo jiné  
  nepravdy za účelem participace na dobrém jménu firmy PUR-IZOLACE s.r.o. (IČO 44227744). 

 
PUR–IZOLACE s.r.o., ORIGINÁL  MEZI  KOPIEMI – www. pur.cz 

Založeno 1991 

Vodotěsné a tepelné izolace nástřikem a litím 
tvrdé polyuretanové pěny 
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