Portfólio značky Balakryl tvoria výhradne vodou riediteľné
nátery, krycie farby, laky a lazúry, ktoré sú obľúbené najmä
medzi ekonadšencami maľovania a recyklovania.

Svet v lepších farbách

Od náterových hmôt zväčša chceme, aby sa jednoducho
aplikovali, mali dlhú životnosť a boli šetrné k životnému prostrediu.
V ponuke by sa tiež malo dať ľahko zorientovať. S cieľom vyjsť
v ústrety zákazníkom pristúpila značka BALAKRYL v roku 2012
k zásadným zmenám a dnes nájdete na pultoch predajní všetky
jej produkty v novom šate a vylepšenej kvalite. Novinkou je
aj rozšírenie ponuky obľúbených krycích náterov dreva
a kovu s názvom UNI o UNI SATIN s pololesklým
finálnym vzhľadom, ktorý doplnil pôvodný lesklý
a matný variant.
www.balakryl.sk
www.ppgdeco.sk

Solárny drainback modul auroFLOW plus D značky Vaillant pre
beztlakové solárne zostavy je dostupný v dvoch vyhotoveniach – pre
plochu kolektorov do 15 m2 a do 30 m2.

Jedinečný solárny modul
Klasické tlakové solárne systémy majú v letnom období problémy
s prehrievaním. Aby sa im predišlo, musia sa dimenzovať na nižší stupeň pokrytia alebo treba použiť cloniace systémy. Jednoduché riešenie
ponúka značka Vaillant, ktorá prichádza s novým solárnym drainback
modulom auroFLOW plus D, ktorý pracuje na beztlakovom princípe. Prioritne pritom ohrieva pitnú vodu, zvyšné teplo sa použije na
podporu vykurovania. V súčasnosti je to na našom trhu jediný systém
svojho druhu kombinujúci všetky výhody najmodernejších solárnych
technológií.
www.vaillant.sk.

PU pena

s vyššou tepelnou
a zvukovou izoláciou

Tehla do záhrady patrí
Spojenie zelene a tohto prírodného stavebného materiálu pôsobí
veľmi príjemne. Šikovným tipom sú prvky záhradnej architektúry
s použitím tehlových obkladových pásikov Terca od spoločnosti
Wienerberger. Široká paleta odtieňov, povrchových úprav a formátov ponúka takmer neobmedzené možnosti kreatívneho použitia
pri obkladaní múrikov, plotov, kozubov, altánkov, studní a pod.
Obkladové pásiky Terca sú mrazuvzdorné a nevyžadujú si žiadnu
údržbu, odolávajú poveternostným, ale aj agresívnym chemickým
vonkajším vplyvom, napr. posypovým soliam.
www.wienerberger.com
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Rôznorodá štruktúra a rýchla degradácia
– to sú len niektoré negatíva existujúcich
PU pien. Nová izolačná pena Ceresit
WhiteTeq však vďaka technológii WhiteTeq
ponúka celkom iné vlastnosti – ľadovo
bielu farbu, jemnú štruktúru, vysokú odolnosť proti UV žiareniu, zvýšenú trvanlivosť
a elasticitu. Zaujímavé sú aj ďalšie parametre – o 20 % vyššia tepelná a o 50 % vyššia
zvuková izolácia, o 25 % vyššia elasticita,
až 2× nižšia expanzia. S penou Ceresit
WhiteTeq sa vám tak napríklad nestane, že
práve nainštalované okno neotvoríte pre deformáciu rámu, spôsobenú vysokým tlakom
pri vytvrdzovaní PU peny.
www.ceresit.sk

