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Продукт на фокус

Уважаеми дами и господа,
С удоволствие представяме на Вашето внимание септемврийското издание на информационния ни бюлетин
за професионалисти.
Основна тема на този брой са Интегрираните топлоизолационни системи ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР®, които
представляват модерно решение за топлинно изолиране на сгради, обединяват позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на съвременните иновативни технологии и се състоят от добре подбрани и взаимно допълващи се един към друг по оптимален начин елементи.

ТЕРАПОР® EPS
иновативен топлоизолационен
материал с много високи топлоизолационни свойства и вградени в
структурата графитни абсорбатори и рефлектори

Запознайте се и с разнообразието от висококачествени
аксесоари, които са неразделна част от професионалния монтаж на топлоизолационни системи.
В бюлетина ще намерите информация и за предлаганите от МАРИСАН мазилки в богата гама от цветове и
структури, като финишно покритие за ТИС.
Препоръчваме Ви да посетите и раздела с референтни
обекти, които са най-коректното доказателство за качествено и успешно завършени строителни обекти.
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

Интегрирани топлоизолационни системи
МАРИСАН предлага класически и иновативни интегрирани топлоизолационни системи, отговарящи на всички
модерни строителни и топлотехнически норми. Тук ще
намерите подходящото решение за професионален и
висококачествен монтаж на топлоизолационна система.

повече>>

Аксесоари за ТИС
Често пренебрегвани, аксесоарите използвани при монтажа на топлоизолационни системи, са важна част от
качественото изпълнение на топлоизолационни системи. Единствено с тяхното влагане, може да бъде постигнат висок стандарт със защитена и добре изглеждаща система и фасада.

повече>>

Мазилките като финишно покритие за ТИС
Асортиментът от мазилки ТЕРМОФЛЕКС®, предлага множество възможности за индивидуално оформяне на фасадите в цвят и структура. Те са идеалния избор за финишно покритие на топлоизолационни системи, което да
осигури дълготрайна защита от атмосферни влияния и
механични натоварвания. Запознайте се с широката гама
силиконови,
силикон-модифицирани,
силикатсиликонови и минерални мазилки.

повече>>

Референтни обекти
Топлоизолационните системи и материали ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР® се използват успешно в реализацията на множество проекти за изграждане на хотели и ваканционни комплекси, търговски и бизнес центрове, обществени и жилищни сгради или еднофамилни къщи.
Вижте нашите референтни обекти.

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

