
Продукт на фокус 

ТЕРМОФЛЕКС®  
РЕЛЕФНА ФАСАДНА БОЯ 

 
Дишаща ролкова мазилка (боя) с 
ясно изразена структура за пос-
тигане на уникално завършващо 

покритие с красиви релефни 
ефекти, както на открито, така и 

на закрито. 

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА С ЧЕРТЕЖИ НА ПРОФИЛИ  

Секция „Конструктивни детайли“ в нашия уебсайт е ве-
рен помощник, пестящ време и усилия на професиона-
листите в строителния бранш. Множеството технически 
чертежи и планове, осигуряват подробна визуализация 
на процеса по вграждане на отделните детайли в цялос-
тната конструкция. Към обширната база данни вече е 
интегриран и широкият спектър от архитектурни профи-
ли и декорации, предлагани от МАРИСАН. Техните под-
робни чертежи са достъпни в електронен формат, поз-
воляващ лесно и професионално планиране. По този 
начин, архитекти и проектанти могат да шлифоват и 
най-фините аспекти от дизайна на сградите, пестейки 
ценно време. 
повече>> 

Уважаеми Дами и Господа, 

Приветстваме ви с мартенското издание на информационния 

ни бюлетин за професионалисти! 

Уникалният дух и специфичното внушение на всеки един 

град, квартал или улица се олицетворяват, в най-голяма сте-

пен от архитектурата и фасадите на сградите. Всяка една от 

изминалите епохи е оставяла своя отпечатък, щриховайки 

различните тенденции в архитектурата по това време. Днес, 

ние разполагаме с пълния потенциал да се върнем назад в 

годините и да оформим фасадите до последния, най-фин 

детайл. 

Всичко това става възможно благодарение на иновативните 

системи за фасаден дизайн. Дали при точни реконструкции, 

допълнения или обновления спрямо конкретен архитектурен 

стил – архитектурните профили на МАРИСАН предлагат ши-

рок спектър от практически решения. Тяхната универсалност 

и дълготрайна функционална надеждност позволяват пости-

гането на елегантна аура и индивидуално излъчване на екс-

териорните площи. Комбинацията между фасадните елемен-

ти, придаващи релеф и цветните фасадни бои, от своя стра-

на, позволява на сградите да заблестят в различни цветове. 

В мартенския ни бюлетин ще представим на вашето внима-

ние и разширената база данни „Конструктивни детайли“, 

включваща в себе си подробни чертежи на гамата архитек-

турни профили, която предлагаме. Детайлните планове са 

достъпни в електронен формат, позволявайки бързо и лесно 

планиране.  

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, 

ФАСАДНИ ПРОФИЛИ  

Олекотената структура, изпитаната здравина и бързият 
и лесен монтаж, правят фасадните профили особено 
ефективно решение в стремежа към цялостно преобра-
зяване на сградния екстериор. Специалният защитен 
слой, с който са покрити елементите, гарантира тяхно-
то дългосрочното експлоатационно качество. Освен 
избор от богато портфолио с декоративни фасадни 
профили по каталог, всеки един може да се възползва 
и от възможността за работа по индивидуална заявка. 
По този начин, дори и най-нестандартните идеи, стават 
практически възможни.  
повече>> 

Иво Колев 

Маркетинг директор 

ТЕРМОФЛЕКС®  SUPER ELASTIC  

Извънредно високата еластичност на боята (до 160%) 
гарантира постигне на финишно покритие, резистентно 
към възникването на пукнатини. Свойствата на про-
дукта го правят идеално приложим при цялостно из-
пълнение на фасадни повърхности и декориране на 
техните архитектурни профили и орнаменти. ТЕРМОФ-
ЛЕКС®  SUPER ELASTIC запечатва работните фуги по 
фасадата, изкоренявайки риска от проникване на вла-
га и запазвайки нейната функционална стабилност. 
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 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ  

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 

Най-доброто огледало за качеството и надеждността на 
системите за фасаден дизайн, предлагани от МАРИСАН, 
са нашите завършени проекти. Запознайте се с наглед-
ния резултат от работата с нашите фасадни профили и 
архитектурни детайли, намерили приложение в различ-
ни референтни обекти – от обществени и търговски 
сгради, до еднофамилни къщи и ваканционни комплек-
си. 
повече>>    
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