Як утеплити двері?

Тепло в домі – це, мабуть, найбільш
важливий момент. Не упускайте взимку
тепло на вулицю. Залиште його для себе і
своїх близьких. Як утеплити двері? Зараз
розберемося.
vprofi.com/statti/vikna-ta-dveri/yakuteplyty-dveri/

Відеоогляд

Практичні поради від спеціалістів
http://www.youtube.com/watch?v=RBriM3
8Uf28
Сюжет «Нового каналу»
http://www.youtube.com/watch?v=IWXYB
mgxtYE#t=97
Рис. 4 – Збережи тепло!

Наші контакти
З
настанням
холодів
питання
теплоізоляції встає гостріше. Але як
утеплити двері на зиму, адже саме вони
захищають нас від вулиці?
http://stroytechnology.net/budivelniroboty/2788-utepleni-dveri-sposobyteploizilazii.html
Прийшла зима і здається, що в квартирі не
відомо звідки з'являються протяги,
батареї гріють, але недостатньо, стіни і
підлога крижані. Що робити? Відповість
на це питання наступне посилання.
http://budkom.kiev.ua/jak-uteplitimetalevi-dveri/
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10 фактів втрат тепла та 10 порад, які
допоможуть Вам зберегти тепло і кошти.
Пропонує Вам сайт управління ЖКХ.
jkg.at.ua/news/10_porad_jak_zberegti_teplo
_u_vashij_oseli/2011-11-22-388

Рис. 1 - Схема теплових втрат

Рівень
свідомості
в
питаннях
енергозбереження сучасних українців
набагато нижчий від європейських норм і
правил, ми витрачаємо в кілька разів
більше енергоносіїв, ніж європейці. Як
навчитися економити?
www.siriusone.net/index.php?action=page&
page_id=134

Як утеплити вікна?

Як утеплити вікна на зиму? Покрокова
інструкція.
www.znayyak.org/yak-utepliti-vikna-nazimu/

Теплові втрати.

Наближається найхолодніша пора року…
Тепло виходить з квартир і не
повертається. А якщо і повертається, то у
вигляді послуг з теплопостачання, за які
Ви сплачуєте великі гроші. Ми почали
замислюватись над тим, як же зберегти
тепло в наших домівках та економити
енергетичні ресурси. Як це зробити?
Відповідь на це питання Ви знайдете в
даному буклеті.
Найбільші теплові втрати (рис. 1) в оселі
спостерігаються через вікна, двері,
вентиляцію, стіни, підлогу та стелю (дах).
Тож не зволікайте, хапайте буклет,
вмикайте
інтернет
та
починайте
створювати затишок у своїй оселі!=)

Як зберегти тепло в оселі та заощадити
кошти, розповіла команда екологів та
експертів в рамках інформаційного туру
«За безпечну енергетику!»
np.pl.ua/2014/08/6-porad-yak-zberehtyteplo-v-oseli/
Рис. 3 – Утеплення вікон

Як утеплити дерев’яні та металевопластикові вікна власними руками?
konsultaciya.com.ua/jak-utepliti-derev-39jani-vikna-na-zimu-svoimi.html

Рис. 2 – Зберігання тепла

Останнє
підвищення
тарифів
на
енергоносії, житлово-комунальні послуги
та їх подальше зростання у 2015–2017
роках спонукає нас до пошуку рішень
економії.
www.slavutich.cn.ua/news_1184.html

