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Продукт на фокус

Уважаеми дами и господа,
Приветстваме Ви в юлското издание на информационния ни бюлетин за професионалисти.
Този брой е посветен на фасадните системи ТЕРМОФЛЕКС® и как с тяхна помощ можем да придадем на
всяка една сграда уникален отличителен облик и свой
собствен характер.
Фасадата представлява изображение на индивидуалния стил, а влиянието ѝ се определя основно от нейните цвят и структура. В стремежа на модерната архитектура да създаде уникални творения, все по-често
се прибягва до вграждане на стилове и влияния от
минали епохи, които се налагат като отличителна характеристика на сградите с приветливо за човека излъчване.

ТЕРМОФЛЕКС® ANTIQUE
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 Ви представяме различните видове
архитектурни детайли и фасадни профили от EPS, и
възможностите, които те предоставят за архитектурен
и фасаден дизайн. От него ще научите и кои продукти
са подходящи за полагане на фасадни облицовки от
естествени камъни и керамика. Как се полага правилно пастообразна мазилка ще разберете в края на бюлетина в раздела за практически съвети и напътствия.
Повече информация за други иновативни продукти и
решения можете да намерите на официалния ни фирмен сайт: www.marisanbg.com
С уважение!
Иво Колев
Маркетинг директор

АРХИТЕКТУРНИ ДЕТАЙЛИ И ФАСАДНИ ПРОФИЛИ ОТ EPS
Реализацията на идеите за естетично издържана фасада винаги преминава през използването на раздвижени
форми, които в ерата на новите строителни технологии
биват решени с помощта на фасадни профили и архитектурни елементи от EPS.

повече>>

РЕШЕНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ
Съвременните фасади често комбинират различни видове облицовки. За да бъдат обаче те коректно положени следва да се използват специфични продукти, които
са пригодени да издържат на всички напрежения и атмосферни влияние, на които е подложена една фасада.
Разгледайте нашите продукти, подходящи за полагане
на фасадни облицовки от естествени камъни и керамика, както и фасадни облицовки от стъклокерамика.
повече>>

ПРАКТИКА: КАК ДА НАНЕСЕМ ПАСТООБРАЗНА МАЗИЛКА
Какви са особеностите при работа с пастообразни мазилки, как да подготвим правилно основата за нейното
нанасяне, как да нанесем и структурираме коректно мазилката? Отговора на тези и други въпроси ще откриете
в ИНФО ЗОНАТА на нашият сайт.

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

