
Продукт на фокус 

ТЕРАФЛЕКС® 

 

ГИПСОВО ЛЕПИЛО 

 

Високоякостно гипсово лепило за 

зидане на неносещи преградни сте-

ни от гипсови блокчета, подходящо 

за лепене на гипсови корнизи и ор-

наменти на стени и тавани  

 

КРАСОТАТА НА „ОМБРЕ“ БОЯДИСВАНЕТО В 4 ЛЕСНИ СТЪПКИ 

 „Омбре“ направлението, популярно в дамските прически, ри-
суването, интериорния дизайн и множество други направле-
ния, в последните години се доказа като ефектен и уникален 
начин за трайно преобразяване на помещенията. Тенденцията 
бързо се наложи при изпълнението на интериорните площи в 
дома и офиса. Това се дължи на особено приятния визуален 
ефект, който технологията гарантира. „Омбре“ боядисването 
придава чувство за простор и дълбочина в помещението, га-
рантирайки неговия забележителен и неповторим дух.  
повече>>    

Уважаеми Дами и Господа, 

Приветстваме ви с юлското издание на информационния 

ни бюлетин за професионалисти! 

Летните месеци от годината са по-малко динамични и 

натоварени за по-голямата част от бизнеса, в сравнение с 

останалите периоди от годината. Спецификата на сезона, 

както и чувствително намаления човекопоток в бизнес и 

офис сградите, правят летните месеци идеалния момент 

за тяхното реновиране и осъществяване на различни 

ремонтни дейности. 

Темата на бюлетина за месец юли е свързана с работата 

в интериора на силно натоварени площи като търговски-

те и бизнес сгради. Засиленият човекопоток в тях, пораж-

да нуждата от избор на качествени материали за тяхното 

изпълнение. Гипсовите продукти от гамата на МАРИСАН, 

комбинират изключителна здравина и стабилност, с дъл-

готрайност и качество на изпълнението във всеки етап от 

строително-ремонтните дейности. Изборът от широката 

ни гама интериорни бои, предоставя множество възмож-

ности за качествено и ефектно изпълнение на интериор-

ните помещения. Така бързо и лесно офисът може да 

бъде преобразен до неузнаваемост. 

Допълнителна информация за други иновативни продук-

ти и решения, може да намерите на официалния ни ин-

тернет сайт www.marisanbg.com  

ТЕРАФЛЕКС® СТРОИТЕЛЕН ГИПС 

Продуктът е предназначен за употреба в сухи интериорни 
помещения за запълване на неравности, кухини, отвори и 
фуги. Качествата на материала осигуряват неговата отлична 
адхезия към множество различни повърхности като бетон, 
стари вароциментови мазилки и други. Специфичната финост 
на положения слой гарантира бързото и качествено изравня-
ване на основата и здравината на крайното покритие. Про-
дуктът се отличава със своето мигновено освобождаване на 
влага и идеална белота. Изключително подходящ е за поправ-
ки по електроинсталации, тъй като позволява мигновеното 
фиксиране на множество елементи при електромонтажни дей-
ности. 
повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

ТЕРАФЛЕКС® VISION PREMIUM  

Професионалният, силно износоустойчив латекс за натоваре-
ни интериорни помещения, притежава изключително висока 
покривност (клас 2) и отлична устойчивост на мокро триене 
(клас 2). Подходящ е за всякакъв вид помещения с високо ек-
сплоатационно натоварване като офиси, обществени сгради, 
търговски центрове и други. Продуктът е особено устойчив на 
стареене, мокро миене и триене, позволявайки лесното по-
чистване и измиване на боядисаната повърхност само с вода 
или обикновен почистващ препарат. Ясно изразената, изклю-
чително фина и равномерна структура на положения слой не 
запечатва стената напълно, позволявайки нейното „дишане“ и 
придавайки на цвета уникално копринено усещане.  
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 

Facebook.com Twitter.com Linkedin.com Plus.google.com Pinterest.com 

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ТЪРГОВСКИ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВЕ 

Обществените, търговски и бизнес сгради изискват особено 
внимание при избора на продукти за тяхното изграждане. Тъй 
като спецификата на тези обекти предполага особена натова-
реност и засилен, постоянен човекопоток, не бива да се прави 
компромис с избора на материали. Дълготрайното качество и 
експлоатационна сигурност са водещ мотив при изграждането 
на тези площи. Каталогът с нашите референтни обекти е израз 
на доверието, което нашите клиенти и партньори ни гласуват, 
избирайки работата с наши продукти и системи за изграждане-
то на важни и значими обществени сгради, търговски и бизнес 
центрове. 
повече>>    
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