Realsan NEWS 5/15

PŘIJĎTE ZA NÁMI NA FOR ARCH 2015
Na začátku letošní roku jsme se aktivně účastnili stavebního veletrhu Coneco v Bratislavě.
A díky pozitivní odezvě a zájmu návštěvníků o naše služby a produkty, jsme se rozhodli
zúčastnit se i Stavebního veletrhu For Arch v Praze, který se koná ve dnech 15.-19.září
na výstavišti v Letňanech.
Srdečně bychom Vás chtěli pozvat k návštěvě našich dvou stánků, kde jsme pro Vás
připravili prezentaci nejen našich standardních služeb a produktů, ale rovněž novinky,
které aktuálně uvádíme na trh – bioklimatické materiály a elektroosmózu Lectros.
Náš hlavní stánek, s ukázkami novinek pro letošní rok, naleznete v hale č.1 pod
označením 1C19. Druhý stánek, kde se můžete blíže seznámit s technologií Decopierre,
která věrně napodobuje rozličné druhy a struktury kamene, naleznete rovněž v hale č.1,
pod číslem 1A11.

... tak za týden nashledanou v Praze… Těšíme se na Vaši návštěvu!
.

NA IZOLACE DOMŮ A BYTŮ JE NYNÍ NEJVYŠŠÍ ČAS

LOUČENÍ SE ŠTUKEM BAUREX

Bydlení ve vlhkých domech je nejen
nepříjemné a zdraví škodlivé, ale i
finančně náročné, protože za vytápění
v takovém domě zaplatíte až o 20% více,
jelikož vlhké obvodové stěny tvoří masivní
tepelné mosty a zdivo ztrácí s rostoucí
vlhkostí své tepelně izolační schopnosti.
Pokud dobře znáte vlhkostní mapy a solné
výkvěty i ze stěn vašeho domu, máte
v září na dalších 6 měsíců poslední šanci.
Za pár týdnů už může být na realizaci pozdě a zmrzlá voda ve stěnách bude mít po
několik měsíců možnost tvořit nové trhliny a způsobovat vám další škody…
Doporučujeme pozvat si co nejdříve odborníka, který přímo na místě posoudí, jaká
opatření je potřeba udělat. Pokud se rozhodnete nyní, je ještě značná pravděpodobnost,
že se izolace zrealizovat stihnou.
MÁM ZÁJEM O NÁVŠTĚVU ODBORNÉHO TECHNIKA

DECOPIERRE MÁ SVŮJ WEB
V minulých číslech jsme vás informovali o technologii Decopierre omítce, která svou podobou imituje nejrůznější typy přírodního
kamene. Nyní si můžete podrobnosti o Decopierre přečíst na
samostatném webu a dokonce si zde i ZDARMA objednat
vizualizaci pro Váš dům! Vyberte si sami, je-li vám bližší architektura
Provence, Řecka nebo starých hradů :)
PROHLÉDNOUT WEB DECOPIERRE

V loňském roce jsme na
trh uvedli nový Vápenný
štuk INTERIÉR, který je
lépe aplikovatelný i
zpracovatelný než Štuková
omítka Baurex, a je
vhodný jako štuková vrstva
pro všechny naše sanační
omítky použité v interiéru.
Po celou dobu jsme souběžně s tímto štukem na trh
dodávali i Štukovou omítku Baurex, abychom umožnili
našim zákazníkům plynulý přechod od jednoho druhu
štukové omítky k druhému.
Nyní dodávky Štukové omítky Baurex končí a my
věříme, že budete s novým štukem spokojeni.
Novou štukovou omítku pro použití v exteriérech pro vás
připravujeme.
VÁPENNÝ ŠTUK INTERIÉR – VÍCE INFO

Můžeme Vám pomoci? Napište nám!
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