
REFAGLASS – IZOLACE BAZÉNU s pěnovým sklem 

Léto už je za námi a mnozí z nás vzpomínají na příjemné chvíle u vody. Ti, kteří uvažují o stavbě bazénu, si 

kladou otázku, jak jej nejlépe odizolovat. 

  

Horním povrchem (hladinou vody) uniká 
60% - 75% tepla. Na dno bazénu a 
stěny připadá 25% - 35% tepelných 
ztrát. Dokonalá tepelná a akumulační 
izolace bazénu je důležitá. Umožní Vám 
prodloužit koupací sezonu tím, že sníží 

tepelné ztráty na minimum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pěnové sklo REFAGLASS je pravou volbou pro izolaci Vašeho 

bazénu, a to díky jeho výborným tepelně izolačním vlastnostem. 

S pěnovým sklem REFAGLASS je snadná manipulace. Není 

potřeba složitě vylepovat deskové izolanty na zaoblené stěny 

bazénu, stačí jen nasypat a izolace je hotová. Pěnové sklo 

REFAGLASS váží 150 kg/m
3
 (oproti kamennému štěrku je 

nesrovnatelně lehčí, a to 10x až 20x) a má vysokou únosnost v 

tlaku.  
K dalším výhodám pěnového skla REFAGLASS patří zdravotní 

nezávadnost a v posledních letech stále důležitější aspekt - ekologičnost. Pěnové sklo REFAGLASS, český 

výrobek, je vyrobeno z vytříděného skla z České Republiky, které je nenasákavé a nenamrzavé. A co víc, pěnové 

sklo se dá po použití znovu recyklovat, nechutná hlodavcům, má neměnné vlastnosti a ani za několik desítek let 

nevykazuje známky stárnutí.  

Cena tohoto unikátního materiálu je nižší, oproti ostatním, jako je například extrudovaný polystyren. 

Navíc práce s pěnovým sklem REFAGLASS je jednoduší a rychlejší, proto můžete ušetřit ještě více peněz. 

 

 Vodovodní potrubí je možné uložit v násypu štěrku 

z pěnového skla REFAGLASS. Při zasypávání 

nemůže dojít k poškození vnějších stěn rozvodů, 

protože při hutnění se tvarově přizpůsobí.   

Při opravách potrubí je možno pěnové sklo 

REFAGLASS snadno vyjmout ze stavebního prostoru 

a po opravě znovu instalovat jako izolační prvek 

potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo hledá efektivní izolaci z tuzemských zdrojů, šetrnou k životnímu prostředí, která šetří peníze, volí jedině 

českou kvalitu značky REFAGLASS. 

 

Na stránkách www.refaglass.cz se dozvíte vše o dalších možnostech použití štěrku z pěnového skla 

REFAGLASS, jako jsou tepelné izolace základových desek, izolace stropů a kleneb, balkonů, protihlukové 

gabiony, zelené střechy, modelace terénu. Jsme vám k dispozici na lince 800 12 13 13. 

http://www.refaglass.cz/

