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DECOPIERRE – když omítka vypadá jako kámen
Možnost ztvárnit jakýkoliv vzhled a velikost kamene či cihly
Co je to DECOPIERRE?
Omítka na bázi přírodního vápna, mramoru a dalších speciálních přísad, která dokáže dokonale napodobit vzhled
přírodního kamene (možnost různých efektů, barev,…). Vhodná pro nové i starší stavby a na nejrůznější podklady
- cihlu, beton, sádrokarton,...
Kde mohu DECOPIERRE použít?
 exteriér - fasády, ploty, bosáže rohů, orámování oken či dveří,...
 interiér - stěny, krbové komíny, klenby, ...
 díky vysoké paropropustnosti je ideální jako dekorativní a zároveň funkční povrchová úprava sanačních
omítek
Z omítky DECOPIERRE lze vytvořit nejrůznější vzory (velikost kamene či cihly, reliéf, benátský štuk, perleťové
efekty…). Barevnost se vytváří přidáváním přírodních barviv do omítkové směsi.
Narozdíl od přírodního kamene je levnější a výrazně lehčí, ale zároveň imituje jeho podobu mnohem lépe než
kámen umělý. Omítka DECOPIERRE je ekologická a zdravotně nezávadná.
Přečtěte si více o této francouzské technologii a prohlédněte si fotografie z aktuální realizace na RD
v Liberci.

MÁME NOVÝ WEB – Jak se vám líbí?

OPRAVY SOKLŮ – snadno a navždy!

Od léta loňského roku jsme pracovali na
přípravách nového webu.
Představujeme Vám ty nejzákladnější změny,
které na webu proběhly:
1) Poradna s nejčastějšími otázkami –
v Poradně jsme sepsali nejčastější otázky a
odpovědi k jednotlivým technologiím. Nenašli
jste potřebnou odpověď? Napište nám a my tuto
sekci budeme pravidelně doplňovat.
2) Online chat na webu - zřídili jsme na webu
chatovací okno, kam můžete napsat svůj dotaz
hned jak vás napadne a my se budeme snažit Vám obratem odpovědět.
3) E-shop - doprava ZDARMA – u všech objednávek produktů přes e-shop máte nyní
dopravu zdarma, a to bez ohledu na výši objednávky. Veškeré materiály z naší nabídky
najdete sekci Produkty – a ty produkty, u kterých je uvedena cena a tlačítko „Koupit“, si
můžete zakoupit online. Ostatní produkty řešíme individuálně objednávkou.
4) Objednání služeb přes web - přímo přes webový formulář si dnes můžete objednat
návštěvu technického poradce, zpracování stavebně-technického průzkumu apod.
5) Přizpůsobení témat Vašim potřebám – abychom mohli obsah webu co nejvíce
přizpůsobit právě Vám, vytvořili jsme na hlavní stránce 5 skupin (od projektantů až po
majitele RD), z nichž každá najde ve své záložce témata, která jsou pro ni zajímavá.

SOUTĚŽ: Když logika nestačí 
Éra chytrých telefonů sebou leckdy nese i humorné okamžiky.
Písmenka i slova naskakují na displeji trošku jinak, než byl váš
původní záměr.
Pro chvilku relaxace v prázdninovém čase jsme pro vás na toto
téma připravili krátký testík. Prvních deset správných přepisů
následujících SMS zpráv, které od vás obdržíme, odměníme
drobnou pozorností.
1.Počká mě aha se ozve. Petr to má v trezoru
2.Tenhle bych nechal, kdyz reklamujte mě my ten co jsem poslal ja
je pro nase klienty
PŘEČÍST DALŠÍ SMS ZPRÁVY A SOUTĚŽIT ZDE

VÍCE INFO A FOTOGRAFIE ZDE!

Jak snadno a natrvalo opravit vlhké a drolící se sokly?
Pro tento druh oprav doporučujeme výjimečnou tepelně
izolační sanační omítku Nanosan, a to z několika důvodů:






Je hydrofobní – odpuzuje vlhkost a snadno tak odolává
dešťům, sněhu…
Nepotřebuje povrchovou úpravu – ušetříte za štuk a v
případě bílé omítky i za barvu
Má výjimečné tepelně izolační vlastnosti – můžete s ním
dům i zateplit a ušetřit tak až 40% nákladů na vytápění.
Je „pružný“ – ani při větších tloušťkách nedochází ke
vzniku trhlin
Vám usnadní práci – snadno se aplikuje a dodává se
v 7kg pytlích
PROHLÉDNOUT NANOSAN V E-SHOPU

Můžeme Vám pomoci? Napište nám!
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