
Продукт на фокус 

ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC 

 

Декоративна пастообразна моза-

ечна мазилка с отлична здравина 

и устойчивост на големи меха-

нични натоварвания, тежки ат-

мосферни условия, UV-лъчи и 

стареене. 

АРХИТЕКТУРЕН И ФАСАДЕН ДИЗАЙН 

Фасадният дизайн е този елемент от изграждането на една 
сграда, който въздейства най-много върху нашето възприятие. 
Неговото оформяне изисква особено прецизно внимание, тъй 
като предопределя характера и индивидуалния стил, които за-
лагаме в екстериора на сградата. Продуктовите решения за 
фасаден и архитектурен дизайн на МАРИСАН са отлично съче-
тание между предимствата на съвременните технологии и 
аристократизма на отминалите времена. С тяхна помощ може 
да вдъхнете нов живот в богата гама от възможности – от дос-
толепието на величествените имения и дворци, до модерната 
визия на съвременните жилищни или обществени сгради.  

повече>>    

Уважаеми Дами и Господа, 

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

Както предходната, така и тази зима не направи изключение в един аспект 
– отново ни предложи традиционните резки и обилни снеговалежи, както и 
температури далеч под нулата. С тях се засили и акцента върху разходите 

за отопление – погрижихме ли се да посрещнем студените периоди, без да 
се притесняваме от това колко енергия ще изразходваме за поддържането 
на нормалния климат в дома или офиса? 

С началото на новата година, можем гордо да заявим, че топлоизолацион-
ните системи на МАРИСАН бяха сертифицирани съгласно изискванията на 
международната спецификация ETAG 004. Базираната на пространствено 
изпитване и лабораторен анализ в акредитирани европейски лаборатории, 
експертна оценка, позволява означаването на системите с маркировка 
„СЕ”. Тя е явен индикатор, гарантиращ изпитаното качество на нашите 
топлоизолационни системи. Маркировката позволява предлагането им на 
единния европейски пазар при участие в проекти или обществени поръч-
ки.  

В януарското издание на професионалния ни бюлетин ще представим на 
вашето внимание предимствата на супер еластичната боя за саниране на 
напукани фасади - ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC. Ще ви предоставим и 
множество професионални съвети и полезна информация, касаещи функ-
циите и планирането на топлоизолационните системи, в синтезирана он-
лайн брошура. В бюлетина ще откриете и нагледния резултат от приложе-
нието на нашите продукти при изпълнение на сгради със забележителен 
архитектурен и фасаден дизайн.  

Допълнителна информация за други иновативни продукти и решения, 
може да намерите на официалния ни интернет сайт www.marisanbg.com  

С уважение, 

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ: ФУНКЦИИ И ПЛАНИРАНЕ  

Топлоизолационните системи представляват специфична ком-
бинация от различни материали, създадени, за да работят в 
пълна синергия. Ключът към изграждането на добра топлои-
золационна система се крие именно във взаимодействието 
между нейните компоненти. Сертифицираните по ETAG 004, 
ТИС на МАРИСАН са изцяло създадени под един покрив, което 
гарантира пространственото изпитване и лабораторен анализ 
на отделните материали, както и съвместния им принос в ця-
лостните функции на системата. В този документ ще откриете 
нашият професионален анализ над това какви въпросителни 
крие планирането на топлоизолационните системи, както и 
повече информация за функциите, които изпълняват те. 

повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC 

С нейна помощ ще решите проблемите с напуканата фасада 
бързо, лесно и надеждно. Готовата за нанасяне пласто-
еластична боя позволява преодоляването на пукнатини с ши-
рина до 1 мм, без да поражда нуждата от предварителното им 
запълване. Благодарение на извънредно високата си еластич-
ност до завидните 160%, ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC ус-
пява да устои на необичайно големи линейни разширения, 
движения и дори формиране на пукнатини в основата под бо-
ята, без това по никакъв начин да рефлектира върху нейните 
свойства и цветова наситеност. Идеално приложима е и като 
защитно покритие за декоративни архитектурни детайли и 
фасадни елементи от всякакъв вид.  

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-mosaic/page/1857
http://marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/7_Arhitekturen_i_fasaden_dizain.pdf
http://marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/7_Arhitekturen_i_fasaden_dizain.pdf
http://www.marisanbg.com
http://marisanbg.com/uploads/TERMOFLEX_Toploizolacionni_sistemi_Funkcii_i_planirane.pdf
http://marisanbg.com/uploads/TERMOFLEX_Toploizolacionni_sistemi_Funkcii_i_planirane.pdf
http://marisanbg.com/bg/termofleks-super-elastic/page/1849#.Vp5NxhY9v2p
http://marisanbg.com/bg/termofleks-super-elastic/page/1849#.Vp5NxhY9v2p
http://blog.marisanbg.com/toploizolacionni-sistemi-marisan-etag-004/
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-mosaic/page/1857
http://marisanbg.com/uploads/TERMOFLEX_Toploizolacionni_sistemi_Funkcii_i_planirane.pdf
http://marisanbg.com/bg/termofleks-super-elastic/page/1849#.Vp5NxhY9v2p
http://marisanbg.com/uploads/tablici_tabla_broshuri_produkti/katalozi_i_dokumenti/7_Arhitekturen_i_fasaden_dizain.pdf

