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Уважаеми дами и господа,
Сърдечно Ви приветстваме в мартенското издание
на нашият информационен бюлетин за професионалисти.
Специалистите и сътрудниците на МАРИСАН непрекъснато работят върху развитието и усъвършенстването на строителните продукти и разработването
на нови високотехнологични и качествени строителни материали, които да улеснят и облекчат Вашата работа. Доказателството, че сме на правилният път са многобройните отличия, които МАРИСАН
получава. Тази година сме номинирани за
„Търговец на годината“, „Производител на 2012“ и
в раздела „Технологии и продукти за 2012“.

ТЕРАПОР® ULTRA
всеки дом се нуждае от качествена топлоизолация. Поради тази
причина за нас е удоволствие да
Ви представим една топлоизолационна система, която се характеризира с извънредно високи
топлоизолационни свойства.

Допълнителна информация за други иновативни
продукти и решения, може да намерите на официалния ни интернет сайт www.marisanbg.com
С уважение!
Иво Колев
Маркетинг директор

“Личност на годината в строителния бранш”
Фирмата ни участва в “Личност на годината в строителния бранш”, като Номинациите са в два раздела
“Личност” и “Фирмена дейност”. Победителите в
отделните категории се определят от девет члена жури,
като деветият член на журито е публиката.
Можете да подкрепите нашата фирма като гласувате на
посочения линк: http://www.1kam1.com/konkurs
повече>>

HYDRO and SPLIT PROTECTION²
Висококачествена система на циментова основа,която
осигурява мощна хидроизолационна защита при почти
всяко приложение.Може да се използва за подземни
конструкции и площи, мокри помещения, интериорни
довършителни работи, хидроизолиране на водни резервоари, басейни и редица други специализирани съоръжения, които са подложени на голямо водно натоварване.
повече>>

Аксесоари за ТИС
Поставянето на една топлоизолационна система изисква
употреба на точно определени аксесоари. Те са неразделна част от нея и определят нейното качество и продължителност на живот. Артикулите които предлагаме са
изключително висококачествени и гарантират, че изградената топлоизолационна система ще функционира правилно и в пълен обхват.
повече>>

ИНФО ЗОНА
Представяме Ви раздела от нашият сайт, който разполага с богата информация, целяща да осведоми аудиторията ни за правилните и ефективни начини за топлоизолиране, хидроизолиране, нанасяне на фасадни мазилки и бои, както и полагане на керамични покрития и облицовки. Всяка от темите е разделена на
теоретична и практична част.
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

