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Stále hledáme cestu, jak Vám usnadnit aplikaci štukové vrstvy
V minulosti se na nás obracelo vysoké procento našich zákazníků s dotazem na vhodný štuk pro naše omítky.
K dispozici jsme měli Štukovou omítku Baurex, která se aplikovala na Jádrovou omítku Baurex. Za poslední 2 roky
jsme však naši nabídku sanačních omítek rozšířili o nové produkty: Baurex-SAN, Baurex-AQUA a Nanosan. A pro
tyto sanační omítky již Štuková omítka Baurex není vhodnou povrchovou úpravou. Z těchto důvodů našim
zákazníkům nyní nabízíme čistě VÁPENNÝ ŠTUK INTERIÉR, který lze aplikovat po vyzrání na všechny uvedené
typy sanačních omítek a současně ho můžete použít i pro sjednocení s ostatními plochami v interiéru. Nespornou
výhodou našeho nového štuku je, že po jeho vytvrdnutí a vypraskání ho lze jednoduše zvlhčit a hladítkem trhlinky
začistit.
Aplikace štukové vrstvy se provádí ručně na zvlhčený podklad v tloušťce 2-3 mm. Vápenný štuk INTERIÉR
dodáváme v 35 kg pytlích a toto balení vám vystačí na cca 15 m2.
Věříme, že díky snadné aplikaci a zpracovatelnosti Vápenného štuku Interiér, si tento náš nový produkt najde cestu i
do vašeho interiéru.

Není hybrid jako hybrid…
…a což teprve Profidicht Hybrid 2K! Jak už napovídá název –
Hybrid – tato hydroizolace je propojením dvou kategorií
hydroizolačních produktů, a to bitumenových (asfaltových) stěrek a
silikátových izolací.
Hybrid 2K se aplikuje jako běžná bitumenová stěrka, avšak stačí ho
jen tenká vrstva, zároveň se méně smršťuje při vysychání, rychleji
odolává proti zimě i vodě – je plně funkční již
po 24hod, přemostí větší trhliny a lze na něj
aplikovat další vrstvy, jako je lepidlo, omítka
či barevný nátěr.
Podívejte se na podrobné porovnání
vlastností tohoto nového výrobku, který
získal v Německu cenu za nejinovativnější produkt ZDE

Co se děje u nás?
…aneb relaxací ke vzdělání! Všichni,
kdo nás znají, dobře vědí, že aktivní
vzdělávání v naší společnosti je téměř
povinností. Aby se nám důležité
informace snáze dostávaly do hlavy,
setkali jsme se všichni v lázeňském
resortu Tree of life v Lázních Bělohrad. Zde jsme si nejprve nechali
proklepnout těla masážemi a relaxované tělesné schránky pak
umožnily unaveným mozkům snáze vstřebávat důležité informace k
problematice našich nových omítek.
A proto si už všichni budeme pamatovat, že Omítky nejsou o
povrchu, ale o podkladu a že když se v létě objeví na naprosto
nelogickém místě vlhký flek, může jít paradoxně o nejsušší místo
stavby. Nevěříte? Věřte!

Přečetli jsme za Vás…
Ostražitost se vyplatí
Černá listina nespolehlivých plátců DPH se stále rozšiřuje
a na začátku července již za nespolehlivého plátce bylo
označeno více než 100 subjektů. A za jakých podmínek se
plátce DPH může stát nespolehlivým?
Ve zkratce: buď plátce porušil své zákonné povinnosti, což mělo za důsledek
doměření DPH v minimální výši 500.000 Kč, nebo se plátce zapojil do obchodů, u
kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH.
Aktuální informaci o tom, zda váš obchodní partner je či není nespolehlivým
plátcem, můžete získat v Registru plátců DPH na webu Finanční správy. Ověřovat
si spolehlivost vašich partnerů se rozhodně vyplatí, protože nákupem zboží či
služeb od nespolehlivého plátce DPH podstupujete riziko ručení za nezaplacenou
daň. Může se tak lehce stát, že zaplatíte dodavateli plnou částku včetně DPH a
přesto budete muset zaplatit i „jeho“ DPH správci daně. Rozhodující je, zda
v okamžiku zdanitelného plnění byl dodavatel označen jako nespolehlivý plátce
DPH v příslušném registru. Buďte obezřetní a prověřujte si svoje dodavatele.
Zdroj: Pro Byznys (elektronický newsletter) č.10, 8.8.2014, Economia a.s.
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