
Продукт на фокус 

МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ  

ЗА EPS 

 

Mонтажните елементи за EPS поз-

воляват сигурното фиксиране на 

леки и тежки детайли в топлои-

золационни системи върху фаса-

дата. 

ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ ДЪСКИ 

Декоративните фасадни дъски, като възлов компонент от серията 
WoodArt на МАРИСАН, позволяват бързото и лесно пренасяне на 
визията и усещането на провинциалната, горска или планинска 
вила право в сърцето на града. Предимствата на тази серия от про-
дукти ги прави предпочитан избор в екстериора – без значение да-
ли се цели да се придаде духът на типичния етно стил или модер-

ният полъх на съвременните дървени фасадни облицовки. Олеко-
тената структура на декоративните фасадни дъски значително ре-
дуцира натоварването на фасадата, спомагайки за нейното про-
дължително съхранение. Специалното покритие на профилите га-
рантира значителна устойчивост на агресивни атмосферни влия-
ния.  

повече>>    

Уважаеми Дами и Господа, 

Приветстваме ви с ноемврийското издание на информационния ни бюле-

тин за професионалисти! 

Зрителното възприятие определено може да бъде дефинирано като най-

първичното и въздействащо средство в процеса по оформяне на нашите 

впечатления, възгледи и нагласи. Поради тази причина архитектите и 

проектантите залагат особено внимание при оформянето на интериорни-

те помещения и фасадите на сградите. 

Ноемврийското издание на нашия бюлетин насочва фокуса си към цялос-

тното изпълнение на екстериора на сградите – от монтажа на топлоизола-

ционните системи, до надеждността на тяхното финишно покритие, из-

пълнено с фасадната свръх еластична боя ТЕРМОФЛЕКС® SUPER 

ELASTIC. Специфичните ѝ свойства позволяват сигурното съхранение на 

проблемни зони от фасадата, подложени на големи структурни напреже-

ния и движения в основата. Ще обърнем особено внимание и на новия 

продукт в нашата гама от пастообразни фасадни мазилки - ТЕРМОФ-

ЛЕКС® MOSAIC, обединяващ комплексните предимства на мозаечните 

мазилки и многообразни възможности за дизайн и цветово изпълнение. 

Ще се фокусираме и върху декоративните фасадни дъски от серията 

WoodArt - иновативна и нестандартна възможност за оформяне на краси-

вия дизайн и уникалния дух на вашите фасади. Особено внимание ще 

обърнем и на изпълнението на поредния проект, за който бяха избрани 

топлоизолационните системи на МАРИСАН – жилищния комплекс ASMITA 

GARDENS, гр. Букурещ.  

С уважение, 

ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC ДЕКОРАТИВНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА 

Мозаечните мазилки се състоят от фино натрошени кварцови 
частици, пъстри мраморни или гранитни парчета с различни фор-
ми и размери, преливащи в многообразна гама от цветове. Тези 
тънкослойни, органично свързани декоративни финишни покри-
тия се радват на особена популярност поради тяхното широко 
приложение, както в интериора, така и в екстериора. Гамата от 

мозаечни мазилки на МАРИСАН, предлага възможност за избор от 
предварително зададени, широко разнообразни цветови комби-
нации, за постигане на уникални фасадни и интериорни повърх-
ности. 

повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

 ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC 

Готова за нанасяне пласто-еластична боя за саниране на напука-
ни фасади, с която могат да се преодоляват пукнатини с ширина 
до 1 мм, без да има нужда те да бъдат предварително запълвани. 
Идеално приложима е и като защитно покритие за декоративни 
архитектурни детайли и фасадни елементи от всякакъв вид. Ней-
ните извънредно високи еластичност и разтегливост до 160%, ѝ 
позволяват да понася необичайно големи линейни разширения, 
движения и дори образуване на пукнатини в основата под боята, 

без това да доведе до увреждането и.  

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 

ASMITA GARDENS  

Реализирането на крупни проекти винаги изисква особено внима-
ние, отговорно отношение и професионален сервиз. Именно пора-
ди тези причини на МАРИСАН бе поверено изпълнението на топло-
изолационните системи на най-мащабния проект в сферата на жи-
лищното строителство в Румъния. ASMITA GARDENS, оценен на 
близо $250 000 000, е жилищен комплекс, включващ в себе си 7 

жилищни сгради, изградени във формата на модернистични кули – 
една, от които вече оглавява класацията на най-високите жилищ-
ни сгради в Румъния със своите 92.2 метра или 24 етажа. 

повече>>    
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