
 

 

 
 

InVento FRE od společnosti Synthos je ekologickou 
alternativou 
v tepelné izolaci 

InVento FRE, výrobek nabízený společností Synthos, je ekologickým návrhem 
pro stavebnictví. Je vyroben z nejméně 30 % recyklovaného materiálu a je též 
recyklovatelný. Jeho výroba je bezodpadová. Zařazení InVento FRE do 
sortimentu výrobků této chemické společnosti je součástí realizace její strategie 
Evergreen, která zahrnuje větší využívání surovin BIO a recyklovaných surovin. 

Tepelně izolační účinnost desek InVento FRE je o 25 % vyšší než u tradičních 
polystyrenových desek. 

- Náš inovativní a ekologický produkt jsme vyvinuli zejména pro potřeby 
stavebnictví. Při jeho výrobě používáme recyklované suroviny a výroba je zcela 
bezodpadová. Není bez významu, že výrobky zhotovené technologií InVento jsou 
plně recyklovatelné, říká Zbigniew Warmuz, generální ředitel společnosti Synthos 
S.A. - Je vynikajícím výrobkem pro tepelnou izolaci. Jeho součinitel tepelné 
vodivosti nepřesahuje 0,030 (W/m x K). 

Společnost Synthos vyrábí InVento FRE v nejmodernějším zařízení v Evropě. 
Jedinečná ekologická geopolymerní přísada použitá při výrobě snižuje součinitel 
tepelné vodivosti. Kombinace geopolymerních složek - minerálních a uhlíkových 
surovin - využívá jevu blokování infračerveného záření. 

- To je v moderní výstavbě důležité, protože se tím snižují tepelné ztráty a dosahuje 
se stability výkonu tepelně izolačních desek. Geopolymer jako hybrid minerálu a 
uhlíku blokuje infračervené záření díky své prostorové polymerní struktuře a 
zvyšuje tepelnou izolaci polystyrenových desek až o 10 % ve srovnání s jinými 
šedými deskami, říká Marcin Cebulski, produktový manažer BU (Business Unit - 
Obchodní jednotka) izolačních materiálů společnosti Synthos. 

Výroba ekologického produktu je pro společnost Synthos také logistickou výzvou. 
Prioritou se stalo budování dodavatelských kanálů odpadů po použití. 

- Předpokládáme, že v roce 2030 bude výroba společnosti InVento založena na 30 
% recyklátu od spotřebitelů, tj. odpadu sbíraného na trhu. - Pro realizaci tohoto 
plánu se zaměřujeme na vytvoření mechanismů pro získávání surovin. Odpad musí 
být také příslušně vyčištěn, roztříděn a upraven – 



 

 

 
 

uvádí Sylwester Jachna, generální ředitel pro životní prostředí, kvalitu a 
bezpečnost práce ve společnosti Synthos. 

Společnost Synthos si objednala recykláty a odpady mimo jiné od několika 
evropských dodavatelů. Při výrobě se používají polystyrenové obaly od výrobců 
bílé techniky, domácích spotřebičů, potravinářských obalů, také od stavebních 
firem, tento materiál se všechen ve výrobě zpracovává. Surovina se obvykle 
dodává ve formě zhutněného EPS. Potom je třeba tento materiál zpracovat do 
podoby vhodné pro výrobu. 

Dalším zdrojem dodávek je spolupráce se společnostmi, které získávají odpad z 
trhu a samy jej zpracovávají do formy regranulátu vhodného pro přímé použití ve 
výrobě. 

Výrobce je certifikován nezávislou společností BureauVerita, která potvrzuje 
shodu a kvalitu výrobního procesu a soulad s evropskou normou ISCC+, která se 
vztahuje na sběr odpadu, skladování odpadu, recyklační zpracování a také 
potvrzuje vysokou kvalitu výrobního procesu a obsah recyklovaného materiálu v 
konečném výrobku. 

- Snažíme se do výrobku dávkovat stále více recyklátů, testujeme konečný 
výrobek, abychom zajistili co nejvyšší kvalitu a opakovatelnost, analyzujeme situaci 
na trhu, ověřujeme, jak si vede u našich zákazníků. InVento FRE od společnosti 
Synthos je ekologickou alternativou v oblasti tepelné izolace a bude získávat stále 
větší oblibu, - shrnuje na závěr Marcin Cebulski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt pro média: 
Agata Kościelnik, vedoucí firemní komunikace 
agata.koscielnik@synthosgroup.com M. +48 601 415 995 


