Inverteix en la
sostenibilitat del
teu edifici
Inverteix en l’estalvi

L’aïllament tèrmic
serà l’aliat pel teu
estalvi energètic
Desde Molalum, som
conscients de la importància que té la sostenibilitat avui en dia. I els
nostres edificis també
hi tenen molt a dir en
aquesta gesta. Perquè
mantenir la temperatura del teu espai,
t’aportarà molt més del
que imagines.
I és que un bon aïllament tèrmic del teu
immoble et suposarà
el màxim estalvi energètic, contribuirà a
respectar el medi ambient i complirà amb la
normativa vigent sobre
aquest aspecte.

Som la solució que
buscaves
A Molalum, com a empresa de
fusteria d’alumini amb més de 10
anys d’experiència, posarem al teu
abast les millors solucions tècniques
per a la rehabilitació i manteniment
del teu edifici. Un grup de
professionals altament qualificats
t’ajudaran a trobar la solució que
s’adapti a les teves necessitats amb
un servei competitiu i els materials
de qualitat de primeres marques que
et garanteixen la major durabilitat.

Obres a destacar: L’Ajuntament de
Terrassa ha adjudicat a MOLALUM,
SL el FEIL 68: Projecte de millora
d’aïllament tèrmic del CEIP Marià Galí.
Molalum ha obtingut la classificació
empresarial com a contractista d’obres
per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de
Catalunya.

Com et podem garantir el
millor aïllament tèrmic?

E

ESTANQUITAT
Finestres i portes, ben
tancades

Que tot tanqui bé en el nostre edifici,
és un dels punts més importants
perquè no s’escapi l’aire i es pugui
mantenir millor la temperatura de la
sala on estem.
Un tancament de forma perfecta,
només es pot aconseguir cuidant els
detalls: una instal·lació amb escuma
de poliuretà que permet comprimir
el marc contra l’obra sense deixar
cap forat. A més, un perfecte segellat
perimetral del marc amb silicona i
tot un conjunt d’accessoris de 1era
qualitat seran necessaris per aconseguir una total estanquitat de les
fulles de la finestra.

D

DOBLE VIDRE
Hi guanyaràs el doble

I és que et proporcionem un vidre
dissenyat especialment per a donar
aïllament tèrmic i reduir el fenomen
de la condensació.
El doble vidre farà que el fred del
vidre exterior no traspassi al vidre
interior separats per una cambra
d’aire o de buit que mantindran la
temperatura de l’edifici. I per altra
banda, podràs estalviar-te que els
vidres s’entel·lin i malmetent el seu
aspecte a causa de la condensació
que es provocaria amb un sol vidre.

P

PERFIL AMB RUPTURA
DE PONT TÈRMIC
Tot ben perfilat per al
millor aïllament

A Molalum som del tot exigents amb
tots els detalls per assegurar-te una
atmosfera adient amb la temperatura corresponent. Per això, fins i tot
hem volgut separar amb un material
no-conductor la part interior de la
part exterior de les estructures de
la porta, finestra o balconera. Així,
ambdós estructures d’alumini no
estaran en contacte per protegir la
temperatura de l’interior.

V

VIDRES SELECTIUS
La manera més
moderna de ser
ecològic

Les noves tecnologies cada cop ens
sorprenen més i, ara, ho fan amb
els vidres de la gamma PREMIUM
GLASS®. Aquests ens proporcionen un estalvi energètic del 74%
i, gràcies a unes micropartícules
metàl·liques amb propietats tèrmiques i lluminoses, ens aporten
protecció solar i redueixen la incidència lluminosa (valor U del 1.3).
Així doncs, obtenim el vidre ideal
per a qualsevol estació de l’any
que manté la calidesa a l’hivern i la
frescor a l’estiu.

A més, recorda
que mantenir
la temperatura
adequada et donarà
un ambient més
confortable.
I, encara que el teu
edifici sigui més
clàssic o tradicional
tindràs una solució
moderna que
respecti alhora la
seva estètica.

Cuidar el teu edifici
és el teu futur
Rehabilita’l de la manera
més sostenible
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