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Продукт на фокус

Уважаеми дами и господа,

ТЕРМОФЛЕКС® ANTIQUE

Сърдечно Ви приветстваме в априлското издание
на нашият информационен бюлетин за професионалисти.

пастообразна силикатсиликонова мазилка с антична
структура, за постигане на рустикални повърхности на открито и
на закрито, устойчиви на механични натоварвания, стареене и
атмосферни влияния.

В настоящия брой ще Ви запознаем с някои аспекти на фасадните системи ТЕРМОФЛЕКС®. Основният акцент е поставен върху цветното оформяне на фасадите и с какво трябва да се съобрази избора на цвета при топлоизолационните системи. От този бюлетин ще научите особеностите
на системата за професионално и креативно планиране на цвета ENERGY IN COLORS. Следвайки
линка към нашият сайт ще можете разгледате
новата функция за търсене и разглеждане на
определен цвят по желание от нашата база данни.
Допълнителна информация за други наши иновативни продукти и решения можете да намерите
на www.marisanbg.com

Иво Колев
Маркетинг директор

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ 2013”
МАРИСАН е един от главните спонсори, благодарение
на които се провежда националното състезание „Найдобър млад строител 2013“. В него взимат участие ученици от професионалните гимназии (техникуми) в България, осъществяващи прием и обучение по професии
от
професионално
направление
„Строителство“.
повече>>

ЕНЕРГИЯ В ЦВЕТОВЕ
Цветът е феномен, който има безкрайно много различни фасети. От една система за цветно планиране, се
очаква да предаде светът на цветовете – с тяхната
структура и богатство на нюансите и да ги направи полезни за ползвателя. ENERGY IN COLORS е система, която е абсолютно ориентирана към практиката и която
разглежда и третира, цветовете от нашата жизнена среда.
повече>>

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ НА МАЗИЛКИТЕ
ПОЛАГАНИ ВЪРХУ ТИС
Съчетанието на цветовете на мазилките, яркостта им и
вида на тяхната структура са в състояние да напълно да
променят възприятието на дадена сграда и да превърне
фасадата в нейното усмихнато лице. При работа с цветни мазилки обаче е важно да се вземат под внимание
няколко особености .
повече>>

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за електронната търговия това е непоискано търговско съобщение.
www.marisanbg.com, всички права запазени!
Ако не желаете да получавате повече този бюлетин, моля натиснете тук

