
Продукт на фокус 

ТЕРМОФЛЕКС®  
PRO SOLID NANO 

 

Негорима пастообразна силикатна 
нано мазилка с ясно изразен са-

мопочистващ ефект и гарантирана 
устойчивост на механични нато-

варвания, стареене и атмосферни 
влияния. 

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2016  

Новото издание на нашия продуктов каталог разкрива пред 
вас широкия набор от индивидуални и системни решения, 
които предлагаме на пазара. В него ще откриете полезна 
информация за предимствата на всеки един продукт или 
система, както и допълнителни съвети за тяхното приложе-
ние и последваща експлоатация. Без значение от това, с 
какво ви предстои да се захванете – било то козметичен 
ремонт, цялостно реновиране или сложни строително-
ремонтни дейности, силно диверсифицираната продуктова 
гама на МАРИСАН ще ви предложи точното решение за ва-
шите нужди.  
повече>>    

Уважаеми Дами и Господа, 

Приветстваме ви с февруарското издание на информационния 
ни бюлетин за професионалисти! 

Месец февруари обикновено е наситен с резки температурни 

и климатични промени –мокри и студени дни, редуващи се с 

кратки топли и слънчеви периоди. Този естествен преход 

между зимата и пролетта е много подходящ да се фокусираме 

върху подобряването на жизненото ни пространство и да се 

подготвим да посрещнем пролетта с изцяло нова енергия и 

вдъхновение. 

Във февруарския брой на нашия бюлетин ще ви запознаем с 

иновативното самопочистващо свойство, интегрирано в сили-

катната мазилка с нано частици - ТЕРМОФЛЕКС® PRO SOLID 

NANO. Ще научите повече и за вложените подобрения в кла-

совете на горимост на PRO серията пастообразни мазилки 

ТЕРМОФЛЕКС® – гаранция за дълготрайни фасади с гаранти-

рана пожароустойчивост. ТЕРМОФЛЕКС® PRO са и възлови 

компоненти в топлоизолационните ни системи, сертифицира-

ни съгласно ETAG 004.  

Освен върху богатия набор от екстериорни предложения, ще 

акцентираме и върху фината детайлност на интериорните 

повърхности, изпълнени с ТЕРМОФЛЕКС® ANTIQUE. Забеле-

жителната ефирност и античната визия, в комбинация с изпи-

таните експлоатационни качества на покритието, са гаранция 

за неговото уникално внушение и гарантирана дълготрайност. 

Освен изброените продуктови и системни решения, в бюлети-

на ще откриете и линк за свободно сваляне на нашия нов про-

дуктов каталог за 2016 г. 

Допълнителна информация за други иновативни продукти и 

решения, може да намерите на официалния ни интернет сайт 

www.marisanbg.com или корпоративния ни блог http://

blog.marisanbg.com/  

 

С уважение, 

МАЗИЛКИ ТЕРМОФЛЕКС® PRO С ПОДОБРЕН КЛАС НА ГОРИМОСТ (А2)  

Заложените нововъведения в разработването на PRO се-
рията пастообразни фасадни мазилки ТЕРМОФЛЕКС®, до-
ведоха до значително подобрение в тяхната пожароустой-
чивост. По този начин се постигна чувствително подобре-
ние в класа на горимост - от (C) на (А2), превръщайки 
гамата ТЕРМОФЛЕКС® PRO в една от водещите в класа си 
по този показател. Класифицираните като „негорими“ про-
дукти от PRO серията фасадни мазилки се характеризират 
с отлично сцепление към множество различни основи и 
образуват стабилни и устойчиви на атмосферни условия, 
покрития - гаранция за сигурна защита на фасадите. 
повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

НЕПОВТОРИМА АНТИЧНА ВИЗИЯ В ИНТЕРИОРА С  ТЕРМОФЛЕКС ANTIQUE 

ТЕРМОФЛЕКС® ANTIQUE е професионално решение за 
постигане на изключително детайлни интериорни повърх-
ности с фина антична драскана структура от 0.8 мм. Забе-
лежителната ефирност и елегантното внушение на поло-
женото покритие се допълват от неговата здравина и ус-
тойчивост на механични натоварвания и напукване. Изг-
радено на база калиево водно стъкло, то обединява дока-
заните преимущества на силикатните и силиконови мазил-
ки, което го прави идеално за приложение, както в силно 
натоварени външни повърхности, така и в помещения, 
подложени на специфични агресивни влияния като влага, 
изпарения и други. 
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 

http://marisanbg.com/bg
http://marisanbg.com/bg/termofleks-pro-solid-nano/page/1846
http://marisanbg.com/bg/termofleks-pro-solid-nano/page/1846
http://www.marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/Product_catalogue_2016_.pdf
http://www.marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/Product_catalogue_2016_.pdf
http://www.marisanbg.com
http://blog.marisanbg.com/
http://blog.marisanbg.com/
http://blog.marisanbg.com/negorimi-mazilki-termoflex-pro-klas-a2/
http://blog.marisanbg.com/negorimi-mazilki-termoflex-pro-klas-a2/
http://blog.marisanbg.com/antichna-viziq-termoflex-antique/
http://blog.marisanbg.com/antichna-viziq-termoflex-antique/
http://marisanbg.com/bg/sertifikati-za-proizvodstven-kontrol-i-upravlenie-na-kachestvoto/page/1861#.VsxkUBY9v2o
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/bg/termofleks-pro-solid-nano/page/1846#.VsxlbxY9v2o
http://blog.marisanbg.com/negorimi-mazilki-termoflex-pro-klas-a2/
http://blog.marisanbg.com/antichna-viziq-termoflex-antique/
http://www.marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/Product_catalogue_2016_.pdf

