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Energooszczędność:  koszt zakupu climowool szybko się zwraca.  
Komfort: dobra izolacja to lepsza jakość życia.  
Ochrona: niemiecka jakość, która gwarantuje zabezpieczenie domu na pokolenia.   
Ekologia: climowool to wysoka wydajność połączona z troską o ochronę 
środowiska.

Wełna mineralna climowool - dla inwestorów indywidualnych.
Dziś, planując budowę domu, musisz myśleć o oszczędności energii. Dzięki zastoso-
waniu climowool możesz być pewien, że dokonujesz trafnego wyboru. Decydując się  
na  ocieplenie swojego domu z climowool, podejmujesz najlepszą decyzję,  
nie wymagającą kompromisu.

Żadnych ustępstw: doskonała izolacja i prosty montaż. 
Pełen komfort: materiał niepylący, delikatny w dotyku, nie powoduje   
uciążliwego swędzenia. 
Bezpiecznie: dzięki wysokiej sprężystości mocno klinuje się pomiędzy łatami. 
Szybko i prosto: od transportu, przez cięcie aż po układanie materiału.

Wełna mineralna climowool - dla wykonawcy.
Dla specjalistów zalety climowool są oczywiste. Praca z nim jest łatwiejsza,  
bardziej efektywna, wydajna i bezpieczna. Przyjemny w dotyku, o niskim poziomie 
pyłów i niemal bezwonny – na budowie climowool sprawdza się już od pierwszej minuty.

Najlepsze właściwości termoizolacyjne w mniejszej objętości.  
climowool to jakość pochodząca od najnowocześniejszego producenta wełny 
szklanej w Europie. Firma climowool sp. z o.o. przyczynia się do rozwoju  
nowych technologii, a jej produkty zapewniają optymalną efektywność izolacji. 

Wełna mineralna climowool - dla architektów i projektantów.
W izolacji liczą się kompleksowe rozwiązania. Dzięki szerokiej gamie produktów 
climowool może być stosowany do izolacji cieplnej fasad wentylowanych, ścian  
trójwarstwowych, dachów skośnych w układach jedno- i dwuwarstwowych, poddaszy 
nieużytkowych, budownictwie szkieletowym, stropów pomiędzy legarami, sufitów 
podwieszanych i lekkich ścianek działowych oraz jako izolacja akustyczna.

Doskonała izolacja
bez kompromisów

Innowacyjne właściwości izolacyjne,  
łatwość obróbki i równowaga ekologiczna  
to cechy najlepszego materiału izolacyjnego.

Climowool to nowoczesny, wydajny materiał izolacyjny na bazie wełny szklanej.  
Łączy w sobie zalety klasycznej wełny szklanej z szeroką gamą ulepszeń i innowacji. 
To materiał bez kompromisów, wysoko oceniany zarówno przez wykonawców  
i architektów, jak i inwestorów indywidualnych.

Produkt wielokrotnie doceniony.

Produkty climowool zostały wyróżnione już czterokrotnie! Oznaczenie produktu  
„Der Blaue Engel”, certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort, deklaracja środowiskowa 
EPD przyznana przez stowarzyszenie „Institut Bauen und Umwelt e.V.” oraz znak  
jakości RAL dla produktów z wełny mineralnej są niezbitymi dowodami na pozytywny 
wkład produktów climowool w ekorozwój.



Silent Wool climowool TW1-E 037
Zastosowanie - izolacja akustyczna:  
■ lekkich ścianek działowych; 
■ sufitów podwieszanych.  
Zastosowanie - izolacja cieplna:  
■ w budownictwie szkieletowym;
■ stropów między legarami;
■ w dachach skośnych (izolacja podkrokwiowa); 
■ murów trójwarstwowych.

Flex Mata climowool KF3 032 | KF2 034 | KF1 037
Zastosowanie - izolacja cieplna i akustyczna:   
■ dachów skośnych (poddaszy użytkowych)  
    w układzie jedno- i dwuwarstwowym; 
■ poddaszy nieużytkowych; 
■ w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);  
■ stropów między legarami, sufitów podwieszanych,  
    lekkich ścianek działowych.

Klinkier Płyta climowool  
KD3/V 032 | KD2/V 034 | KD1/V 037
Zastosowanie - izolacja cieplna:  
■ ścian trójwarstwowych;
■ płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta jasnym welonem  
    z włókna szklanego climowool; 
■ szczególnie polecana do murów trójwarstwowych 
    ze ścianą osłonową z cegły klinkierowej.

Płyta Fasadowa climowool  
FD3/V 032 | FD2/V 034 | FD1/V 037
Zastosowanie - izolacja cieplna:  
■ fasad wentylowanych; 
■ szczególnie polecana do fasad pokrytych płytami szklanymi  
    lub kamiennymi.

Oferta produktowa climowool

climowool DF3 032 | DF 033 | DF2 034 | DF 037 | DF1 039 | DF 042 
Zastosowanie - izolacja cieplna i akustyczna:  
■ dachów skośnych (poddaszy użytkowych)  
    w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
■ poddaszy nieużytkowych;
■ w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
■  stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.
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