
Продукт на фокус 

ТЕРМОФЛЕКС®  

PRO SOLID NANO 

 

Негорима пастообразна силикат-

на нано мазилка с ясно изразен 

самопочистващ ефект и голяма 

устойчивост на механични нато-

варвания, стареене и атмосферни 

влияния.  

ТЕРМОФЛЕКС® РЕЛЕФНА ФАСАДНА БОЯ 

Продуктът представлява декоративна ролкова мазилка с ярко из-
разена релефна структура. ТЕРМОФЛЕКС® РЕЛЕФНА ФАСАДНА 
БОЯ намира приложение при всички видове минерални основи ка-
то бетон, циментови плоскости, гипсокартон, бои, стари и нови ма-
зилки, хартиени тапети и други. Поради изключително високата 
здравина, устойчивост на напукване и отлична паропропускли-

вост, продуктът се препоръчва като финишен слой при саниране 
на повърхности. Неговите характеристики го правят идеалното ре-
шение, както за декорация на интегрирани топлоизолационни сис-
теми, така и в интериора – при вътрешни стени или като акцент за 
интериорни конструктивни елементи.  
повече>>    

Уважаеми Дами и Господа, 

Приветстваме ви с октомврийското издание на информационния ни бю-

летин за професионалисти! 

Настъпването на есента ни кара да се замислим над това доколко сме 

подготвени за предстоящите зимни месеци и предстоящото температурно 

понижение. Поради тази причина през месец октомври мнозина от нас 

насочват своя поглед към топлинното саниране на жилищните сгради. 

В октомврийския брой на нашия бюлетин за професионалисти ще ви 

запознаем със специално разработения продукт от серията на силикатни-

те мазилки - ТЕРМОФЛЕКС® PRO SOLID NANO. Ще научите повече и за 

подобрения клас на горимост (А2) на пастообразните мазилки ТЕРМОФ-

ЛЕКС® PRO. Специално внимание ще обърнем и на изпитаните качества 

на нашите интегрирани топлоизолационни системи, придружени с 15 

годишна гаранция. Ще се фокусираме върху приложението и предимст-

вата на декоративните релефни покрития, постигани с ТЕРМОФЛЕКС® 

РЕЛЕФНА ФАСАДНА БОЯ. 

Сега е моментът да представим на вашето внимание и новоразработения 

корпоративен блог на МАРИСАН. Платформата има за основна цел да 

насърчи комуникацията с нашите клиенти и партньори – всеки един мо-

же да изрази своето мнение, да зададе въпрос и да получи професиона-

лен съвет само в рамките на няколко клика. Блогът предоставя свободен 

достъп до професионални ръководства, специално разработени софтуер-

ни продукти и актуални новини около компанията. 

Допълнителна информация за други иновативни продукти и решения, 

може да намерите на официалния ни интернет сайт www.marisanbg.com 

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Сертифицираните топлоизолационни системи на МАРИСАН, обе-
динени под марките ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР®, са специално 
разработени съгласно всички европейски норми, климатични 
специфики и сеизмични особености на отделните райони на Бъл-
гария. Техните топлоизолационни характеристики спомагат за 
редуцирането на енергийните разходи в дома или офиса с до 

70%. Топлоизолационните системи се характеризират с изключи-
телна устойчивост на атмосферни влияния и напукване, едновре-
менно с което притежават и висока паропропускливост, позволя-
ваща „дишането“ на конструкцията. Устойчивостта им на замърся-
ване и стареене, в комбинация с дългогодишната гаранция, са 
индикатори за дългосрочни и ефективни резултати!   
повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

Мазилки ТЕРМОФЛЕКС® PRO с подобрен клас нa горимост (А2) 

Нововъведенията в структурата на PRO серията продукти от гама-
та на пастообразните фасадни мазилки ТЕРМОФЛЕКС® доведе до 
значително увеличение на тяхната пожароустойчивост. Благода-
рение на внесените подобрения, класът на горимост на мазилките 
бе увеличен от (C) на (А2), което ги превръща в едни от водещи-
те в класа си по този показател. Класифицираните като 

„негорими“ продукти от PRO серията фасадни мазилки се харак-
теризират с отлично сцепление към множество различни основи и 
образуват стабилни и устойчиви на атмосферни условия, покри-
тия - гаранция за сигурна защита на фасадите. 
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 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

Домът е мястото, където прекарваме голяма част от нашето ежед-
невие, споделяме моменти с най-близките си хора и градим плано-
ве за бъдещето. Поради тази причина, уютът и комфортът на дома 
са фактори, от първостепенна важност. За да споделим своя опит в 
оформянето на функционални и красиви жилищни сгради, предс-
тавяме на вашето внимание нашия онлайн каталог с референтни 

обекти. В него ще откриете крайния резултат от работата с наши 
продукти в жилищното строителство. 
повече>>    

http://marisanbg.com/bg
http://www.marisanbg.com/bg/termofleks-pro-solid-nano/page/1846
http://www.marisanbg.com/bg/termofleks-pro-solid-nano/page/1846
http://blog.marisanbg.com/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82/
http://blog.marisanbg.com/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82/
http://blog.marisanbg.com/
http://www.marisanbg.com
http://www.marisanbg.com/bg/toploizolatsionni-sistemi/page/170#.Viia4BY9v2o
http://www.marisanbg.com/bg/toploizolatsionni-sistemi/page/170#.Viia4BY9v2o
http://blog.marisanbg.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-pro-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B02/
http://blog.marisanbg.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-pro-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B02/
http://blog.marisanbg.com/
http://marisanbg.com/bg
mailto:newsletter@marisanbg.com
http://marisanbg.com/bg/marisan-produkti/page/13
http://marisanbg.com/bg/kontakt/page/38
http://pinterest.com/marisanbg/
https://twitter.com/Marisan_Ltd
http://www.facebook.com/Marisan.Ltd
https://www.facebook.com/Marisan.Ltd
https://twitter.com/Marisan_Ltd
http://www.linkedin.com/company/marisan?trk=cp_followed_name_marisan
https://plus.google.com/111900951801611043300/posts#111900951801611043300/posts
http://pinterest.com/marisanbg/
http://www.linkedin.com/company/marisan?trk=cp_followed_name_marisan
https://plus.google.com/111900951801611043300/posts
http://marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/3_Jilishtni_sgradi.pdf
http://marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/3_Jilishtni_sgradi.pdf
http://www.marisanbg.com/bg/termofleks-pro-solid-nano/page/1846#.ViiashY9v2o
http://www.marisanbg.com/bg/toploizolatsionni-sistemi/page/170#.Viia4BY9v2o
http://blog.marisanbg.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-pro-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B02/
http://marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/3_Jilishtni_sgradi.pdf
http://blog.marisanbg.com/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82/

