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Продукт на фокус

Уважаеми Дами и Господа,
Сърдечно Ви приветстваме с априлското издание на информационния ни бюлетин за професионалисти.

ТЕРАФЛЕКС®универсален
грунд преди боядисване

Пролетта вдъхва нов живот и трансформира
приятно природата в цветове и форми, които
събуждат у нас желанието да променим или да
освежим заобикалящата ни архитектурна среда.

универсален дишащ грунд преди
боядисване, намалява разхода на
боя и предотвратява образуването на цветни разлики и петна при
боядисване.

Предлагаме на вашето внимание една креативна
идея за оформление на фасади и стени, която
дава възможност за постигането на неповторими
релефни ефекти в богата гама от цветове. Създайте Вашия шедьовър с лекота и свобода на
въображението.
Сега е момента да помислим и за помещенията в
интериора, особено тези които са силно натоварени от въздействието на кондензираща или
капилярна влага. Възползвайте се от нашето
предложение за справяне с конденза, влагата,
бактериите и мухъла за много години напред.
Вашето здраве заслужава това.
Допълнителна информация за други иновативни
продукти и решения, може да намерите на официалния ни интернет сайт www.marisanbg.com
Иво Колев
Маркетинг директор

ТЕРМОФЛЕКС® Релефна фасадна боя
Ако считате, че Вашата фасада или част от интериора
са скучни, ние Ви предлагаме продукт с който можете
да промените това усещане. Релефната фасадна боя,
позволява само с няколко движения да създадете релеф, който не може да бъде повторен от никой друг, а
отразената под различен ъгъл светлина ще създаде още
много ефекти в различните часове на деня. Тя е и лесен начин за корекция на леки неравности и фини пукнатини със здраво декоративно и защитно покритие в
богата гама цветове.
повече>>

Боя за влажни помещения ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE PROTECT
Помещенията с често разливане на вода, лошо проветряване и висока концентрация на конденз или капилярна влага, изискват специални „дишащи“ покрития, които да са устойчиви на влажни натоварвания и да предотвратяват образуването на вредни за здравето бактерии, мухъл и плесени. Боята за влажни помещения е с
най-висока ефективност в такива условия и е правилният избор за постигане на здравословен микроклимат
и чисти повърхности с кадифен матов ефект.
повече>>

Референтни обекти
Превръщането на интериора в артистична инсталация
или средство за изразяване на чувство за естетика, е
още една от специалностите на МАРИСАН. Високото качество, красивите ефекти и меките, топли цветове на
боите ТЕРАФЛЕКС®, са основната причина за преобразяването на поредния референтен обект в уникално
строително бижу.
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

