
Izolacija za boljši jutri.

PRENOVE OBJEKTOV
Za več informacij skenirajte QR kodo ali  
dostopajte do kataloga prenove na spletni strani 
www.ursa.si-dokumentacija-brošure.

URSA 
sledi dolgoročni 
strategiji do leta 
2050 - zmanjšati 
porabo energije za 
45% in izpuste CO2 

emisij za 75%



IZDELKI URSA NUDIJO:

Prihranki energije: Kje porabimo energijo?  
Stavbe so ključne za varčevanje z energijo.
40 % vse energije, porabljene v Evropi, porabijo stavbe - več kot promet 
in industrija skupaj. 2/3 te energije se porabi za: hlajenje in ogrevanje.
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PRENOVE ZGRADB BODO PODPRTE S STRANI DRŽAVE

40% 
vse energije se  

porablja v stavbah

ALI STE 
VEDELI?

NAČRT PRENOV do leta 2050:
74% enostanovanjskih  

družinskih hiš in  
90% večstanovanjskih zgradb 

bo prenovljenih

Načelo “TRIAS ENERGETICA”

Vsak EUR 
investiran v 

izolacijo danes, 
pomeni prihranek 

7 EUR v 
prihodnosti.

POLEG 
PRIHRANKA 

ENERGIJE, SE TUDI 
IZDATNO IZBOLJŠA 

UDOBJE V NOTRANJIH 
PROSTORIH 

ZGRADB.

Učinkovit način kako ohranjati 
porabo energijo v zgradbah 

in izboljšati udobje in kvaliteto 
življenja v 3 korakih:

· zmanjšajmo zahteve po energiji z 
uvedbo energetsko učinkovitih ukrepov 

(npr. zadostna izolacija, varčna okna),

· uporabljajmo energijo iz obnovljivih virov 
(npr. sončni sistemi, toplotne črpalke),

·  fosilna goriva proizvajajmo in uporabljajmo  
kar najmanj in kar se da učinkovito  

(npr. učinkovit ogrevalni sistem).



URSA XPS-N-III-L  
Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena,  
tip Natur III, penjene s CO2, brez freonov.  
Rob: stopničast rob (L). Produkt je bil razvit kot odličen 
toplotni izolator v vseh talnih in podtalnih kontrukcijah.

URSA TWF
Lahek izolacijski filc iz mineralne steklene volne.
Toplotna in zvočna izolacija namenjena za uporabo 
predvsem v sistemih suhomontažnih sten.

PRIPOROČENI IZDELKI ZA RAZLIČNE APLIKACIJE:

URSA  
ponuja odlične 

rešitve za izolacijo 
zgradb od tal pa vse 

do strehe.

TLA

URSA XPS PLUS
Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena, tip Natur 
III, penjene s CO2 brez freonov. Odličen proizvod za talno 
toplotno izolacijo v bivalnih prostorih, kleteh ter toplotno 
izolacijo ravnih streh, podzidka toplotna izolacija ravnih 
streh ter špalet.

PREDELNE 
STENE

URSA TWP1
Lahke izolacijske plošče iz mineralne steklene volne. 
Toplotna in zvočna izolacija suhomontažnih konstrukcij, 
predvsem spuščenih stropov.

URSA TSP/TEP
Težke izolacijske plošče izdelane iz mineralne volne.
Toplotna izolacija in zvočna izolacija v sistemu plavajočih 
podov v stanovanjskih ter poslovnih objektih.



URSA TERRA 62Ph/VvVk
Izolacijske plošče izdelane iz mineralne steklene volne 
obojestransko kaširane z steklenim voalom, vodoodbojne. 
Toplotna in zvočna izolacija, ki je primerna za 
neobremenjene površine kot so stropi v garažah, 
delavnicah, kleteh in shrambah.  

URSA GOLD SF 32h/Vk
Posebej se priporoča za prenove različnih konstrukcij, kjer 
se dodaja kot dodatni izolacijski sloj z namenom toplotne in 
zvočne izolacije. Prav tako je priporočljiva pri novogradnjah 
kot toplotna in zvočna izolacija poševnih streh na zunanji 
ali notranij strani, zunanjih zidov na notranji strani ter na 
zunanji strani v primeru neprezračevanih fasadnih sistemov. 
Priporočljiva je tudi za montažne lesene konstrukcije.

URSA SECO 0,02
Paro-prepustna, vodo-neprepustna folija “sekundarna kritina”.
Folija se uporablja kot zaščitna POKRIVNA folija pri vseh vrstah
poševnih streh in lesenih montažnih konstrukcijah.

SPUŠČENI 
STROPOVI

POŠEVNA 
STREHA

PROGRAM 
URSA SECO

URSA SF 32
Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, montažnih 
lesenih sten in drugih konstrukcij. Kot vpenjalni filc ga 
uporabljamo za izolacijo poševnih streh iz notranje strani.

URSA SECO PRO 2
PARNA OVIRA
Folija se uporablja kot parna ovira v sestavih poševne 
strehe, stropu proti hladnemu podstrešju, lesenih montažnih 
konstrukcijah in izolaciji zunanje stene na notranji strani.

URSA SECO PRO 100
PARNA ZAPORA
Folija se uporablja kot kot parna zapora v sestavih poševne 
strehe, stropu proti hladnemu podstrešju, lesenih montažnih 
konstrukcijah in izolaciji zunanje stene na notranji strani.

URSA FASADNA MREŽICA
Steklena armaturna mrežica, ki se uporablja kot armirni sloj 
v cementnih sistemih, za sanacijo razpok na zidovih ter pri 
izdelavi ETICS sistemov.

Odlične izolacijske lastnosti in 

enostavna ter hitra vgradnja.

PREMIUM 

proizvod


