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Vám ušetrí náklady, pretože „Suchý nivelak“ má naozaj
bezkonkurenčnú cenu. Vďaka špičkovej technológii je vaša podlaha
vyrovnaná expresne rýchlo a navyše okamžite použiteľná
(bez čakania). Má nízku hmotnosť a pracuje sa s ňou jednoducho.
Je zdravotne nezávadná, 100%-ne prírodným produktom, ktorý
odoláva plesniam
Suchý nivelak“ je výborným izolantom
plesniam. „Suchý
izolantom, teda to
to, čo
od podlahy očakávate! Ďalej je stabilná, pevná, trvácna a nemení svoj
objem. Odoláva vysokým teplotám a je protipožiarna...

„Suchý nivelak“ je služba realizácie alebo opravy vašej podlahy
do ideálnej roviny, ktorá je vďaka našej jedinečnej technológii
mimoriadne rýchla a presná. Naši školení pracovnici Vám
podlahu vyrovnajú, položia izlolanty, zrealizujú montáž
teplovodného alebo elektrického vykurovania a položia suchý
keramický poter takpovediac na počkanie.
Po ich odchode môžete svoju podlahu používať a zaťažiť po
24 hodinách. Celý proces realizácie je čistý, rýchly a suchý.
Toto riešenie navyše umožňuje v prípade poruchy rozvodov
vedúcich v podlahe jej rýchle odstránenie a opravu.

RAZ...DVA...TRI...
ROVINA...
RÝCHLA PRÁCA
A OKAMŽITÉ
POUŽITIE

Sme radi, keď pre vás
môžeme priniesť nové
riešenia.
Inovácie sú darom, ktorý si vychutnávame spoločne
ločne s našimi
zákazníkmi. Je to jediné meradlo nášho viditeľného
ného posunu vpred.
A naše produkty a novinky, ktoré si vám v našich
ch katalógoch
dovoľujeme predstavovať sú toho jasným dôkazom.
zom. Pracujeme
s najnovšími technológiami a materiálmi a neustále
stále sa tiež snažíme
pozorne sledovať aj aktuálny vývoj a odhad budúcich
dúcich trendov. Veľmi
nás teší, že vám môžeme predstaviť dokonalejší
ší spôsob rýchleho,
čistého a komplexného riešenia vašej podlahy a to bez ohľadu na to
či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu.
Presvedčte sa ako to funguje!

POZRITE SA
NA TO!
BAVÍ NÁS BYŤ
PÁR KROKOV
VPREDU
VĎAKA INOVÁCIÁM
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1. „Vyrovnanie“ podlahy poterom je jedno z najdrahších riešení.
A je úplne jedno či ste sa rozhodli pre poter betónový,
anhydritový alebo akúkoľvek inú tekutú zmes. Jednotková
cena poteru je totiž niekoľkonásobne vyššia ako RÝCHLY
SUCHÝ NIVELAK.

NADSPOTREBA

mokrý poter

nerovný podklad
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2. Nerovnaká hrúbka poteru v dôsledku „vyrovnávania podkladu“
nad vykurovacou sústavou podlahového teplovodného alebo
elektrického vykurovania vedie k rôznym teplotným zónam
a výrazným energetickým stratám. Rovnako môže narušiť
samotné zrenie a pevnosť poteru.

RÔZNA HRÚBKA A TEPLOTNÉ ZÓNY

mokrý poter
teplovodné trubky

ĎALŠIE
INOVÁCIE,
KTORÉ MÔŽETE
POTREBOVAŤ.

Plávajúca
keramická
dlažba

Suchá výstavba je v súčasnosti najrozvinutejším segmentom
a trendom stavebníctva. Rýchlosť, prefabrikácia, efektivita
a suchá práca sú určujúcimi determinátmi tohto trendu.
A práve tejto ﬁlozoﬁi zodpovedá aj celá snaha našich ďalších
produktov. Po „Suchom nivelaku“ (suché keramické vyrovnávacie guľôčky), ktorým je možné efektívne vyrovnávať podlahy,
môžu vašu podlahu ﬁnalizovať produkty ako „Keramický poter“
a „Plávajúca keramická podlaha“.
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