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Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.

Baumit Klima – omietkové systémy pre zdravé bývanie
Baumit Klima omietky ideálne regulujú vlhkosť vzduchu v obytných priestoroch. Je to možné 
vďaka špeciálnej receptúre, vysokému obsahu pórov a jedinečným vlastnostiam použitého 
plniva. Špeciálna vnútorná štruktúra materiálu umožňuje prijímanie a odovzdávanie zvýše-
ného množstva vodnej pary v interiéri v oveľa kratšom čase, ako je to pri bežných vnútorných 
omietkach.

Baumit Klima – vápenné omietky na prírodnej báze
Omietky z radu Baumit Klima regulujú obsah vlhkosti vo vzduchu a eliminujú jej škodlivé účinky v obytných 
priestoroch. Vysoký obsah vápna v omietkach ovplyvňuje vysokú alkalitu omietok (hodnota pH 12 – 13), 
vďaka čomu majú omietky Klima antibakteriálne vlastnosti – znižujú riziko tvorby nežiaducich plesní a ďal-
ších škodlivých mikroorganizmov. Výsledkom je zdravý a príjemný život v interiéri.

Baumit Klima – inovatívne riešenie potvrdené výskumom
Výhody omietkových systémov Klima sme overili vo výskumnom parku Viva v spolupráci s nezávislými exter-
nými inštitúciami. Výsledky niekoľkoročného výskumu ukázali, že kombinácia masívnych murovacích prv-
kov s kontaktným tepelnoizolačným systémom a omietkovým systémom Baumit Klima garantuje najlepšie 
klimatické vlastnosti vnútorných priestorov. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.baumit.sk.

Baumit Klima 
■ Reguluje vnútornú vlhkosť vzduchu
■ Garantuje optimálnu a zdravú vnútornú klímu
■ Pôsobí proti plesniam a ďalším mikroorganizmom

Ako vytvoriť 
naozaj zdravý domov?

Baumit 
Klima

Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651
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STRANA 3

RODDOM – špeciál pre ľudí z rodinných domov

www.terran.sk
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STRANA 5

strešné krytiny

*podmienky akcie na www.ruukkistrechy.sk

DecorreyAdamanteMonterrey FinneraClassic

ZAMERANIE I KALKULÁCIA I DOPRAVA ZADARMO   www.ruukkistrechy.sk I 0800 11 66 55

záruka až 50 rokov !
Prémiové krytiny zo Škandinávie
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www.
cambridgextreme.

eu.

XTREME 
SKLON
od 9,5° do 90°

IDEÁLNY
 PRE 
RENOVÁCIE   A 
NOVOSTAVBY

www.iko.sk
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STRANA 6

flash info

SSvetovou novinkou medzi strešnými skladanými krytinami je samole-
piaci 3D šindeľ IKO Cambridge Xtreme 9,5°.  Je to jediný materiál medzi 
skladanými krytinami, zabezpečujúci vodeodolnosť strechy už pri 
sklone 9,5°! Cambridge Xtreme je možné aplikovať tak na nízke sklony 
ako aj na zvislé steny a teda 90°.  Je vhodný pre novostavby a zároveň 
ideálny pre rekonštrukcie!

Test: https://www.youtube.com/watch?v=mbPqAlwgI-o

Svetová novinka: 
IKO Cambridge Xtreme 9,5°

www.iko.sk

Kúpte si fasádnu farbu alebo omietkovinu 

od HETu a k tomu dostanete

bielu penetráciu UP-Grund

za 0.12,- Eur/kg*

* s DPH

Otvorená nová predajňa v Michalovciach, T. J. Moussona 2502/2

Podrobnejšie informácie o akcii a o predajných miestach pozri na www.het.sk
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w w w . e u r o s o f a . s k

Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Radvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
otváracie hodiny: Po - Ne 900 - 1900

model CANDICE
63 elementov v akcii

-50%

najlepšie hodnotenie

 6060



Zdravý domov. 
Automaticky. 

Dostupne

Strešné okná 

„Pre rodinu chceme predsa to najlepšie – zdravý domov plný denného 
svetla a čerstvého vzduchu, kde sa budeme po celý rok cítiť príjemne. 
Cenovo dostupné diaľkovo ovládané strešné okná VELUX s trojsklom 
ho spolu s roletami VELUX dokážu vytvoriť aj bez nás. 
Pohodlne. Automaticky.”

www.velux.sk • 02 33 000 555

Pripravené na VELUX ACTIVE
Inteligentný systém ovládania strešných okien, roliet 
a žalúzií VELUX s pomocou inteligentných senzorov.
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