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MAXITHERM
Termoizolační nátěr

na fasády i do interiéru

Termoizolační nátěr MAXITHERM 
kom binuje estetickou a ochrannou 
funkci nátěru s te pelněizolačním 
účinkem. V porovnání s kontakt
ními zateplovacími systémy se 
vyznačuje jednoduchou aplikací 

a nižšími jednotkovými náklady. Z hlediska 
finančních nákladů posouvá zateplení z katego
rie investice do kategorie údržba. MAXITHERM 
nově otevírá malířským firmám přístup do oboru 
tepelných izolací, jako první termoizolační nátěr 
na českém trhu totiž získal certifikát tepelné 
úspory.

MAXITHERM zajišťuje úsporu nákladů na 
vytápění. Při venkovní aplikaci zároveň chrání 
fasádu před UV zářením a povětrnostními vlivy. 
Nátěr zvyšuje tepelnou pohodu v místnostech. 
Interiérová aplikace současně účinně rozkládá 
teplo po povrchu zdi, a odstraňuje tím příčinu 
tvorby plísní z důvodu kondenzace vlhkosti na 
tepelných mostech konstrukce.

Nátěr je možné využít na ošetření celé fasády 
domu. Interiérová aplikace se uplatní i tam, kde 
je potřeba ošetřit pouze část objektu nebo jeho 
nejvíce exponované zdi.

MAXITHERM ale nalezne uplatnění i v kombi
naci s kontaktními tepelněizolačními systémy na 
těch částech objektů, kde je klasické zateplení 
neekonomické, nebo jej nelze použít.

www.maxitherm.cz

Vysoce kvalitní autolaky
a dekorační nátěrové barvy ve spreji

Peter Kwasny – skupina podniků je inovační 
a technologicky vedoucí firmou na trhu 
pro nátěrové spreje a nátěrové opravné 
systémy s vlastní produkcí ve vnitrozemí 
i v zahraničí.
V loňském roce byla založena další dceřiná 
společnost, a to v České republice – Peter 
Kwasny spol. s r.o., která pomůže k rozšíření 
obchodního řetězce v Čechách i na Slovensku 
a efektivnímu budování nových zákazníků.
Značka AutoK je pro rychlou, jednoduchou 
a cenově přijatelnou a dostupnou opravu 
autolaku. Z této německé tradiční značky 
vznikl pro Čechy specifický cenově příznivý sprej s náz
vem AutoK. Ten umožňuje perfektní opravu autolaku v originálních 
barvách Škoda. V sortimentu AutoK řady pro český i slovenský trh najdeme vše pro čistění, speciální 
produkty, efektní a průhledné laky.
Pod značkou belton jsou k dispozici čtyři výrobkové linie pro dekorační, kreativní a kutilské úkoly. 
Belton SPECIAL nabízí širokou paletu výrobků, základové, standardní tóny zahrnující rozmanité 
speciální a efektové laky.
Belton SPECTRAL je program výrobků, který definuje přes 200 RAL –barevných odstínů. Zde jsou 
úspěšně kombinovány jak rozmanitost, tak i preciznost barevných odstínů. S beltonem DremColors 
se dají realizovat jedinečné, snové FlipFlopefekty, stejně tak jako chromové efekty. Belton řadu 
uzavírá belton Hitcolor, produktová linie zaměřená na zákazníky, kteří kladou důraz na cenu.
www.kwasny.com

SPOKAR GIR-PAINT
Nové válečky pro profesionály

Firma Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov připravila pro rok 2008 ve své nabídce malířských a lakýr
nických válečků řadu novinek. Mezi nejvýznamnější patří nové válečky pro profesionální malířské 
práce s vysoce kvalitním polyamidovým plyšem GIRPAINT, který zaručuje vysoký výkon při práci 
a dlouhou životnost. Novinka je k dispozici jako malířský váleček pro práce v interiéru, tak i jako 
váleček pro venkovní nátěry fasád.

Malířský váleček je určen pro nátěry hladkých stěn. 
Má průměr jádra 56 mm, potahový plyš je aplikován 
technologií termofúze, která garantuje jeho pevné 
a trvanlivé spojení s jádrem a odstraňuje nevýhodu 
tradičních šitých válečků, u nichž nerovnosti v místě 
sešití potahu narušují plynulost odvalování při práci.
Fasádní váleček má mezi jádrem a potahovým plyšem 
vrstvu pružného polstru, který eliminuje nerovnosti při 
práci na hrubém či nerovném povrchu fasády.
Oba typy válečků jsou vyráběny v délkách 18 a 25 cm. 
Jsou určeny pro držadlo s průměrem drátu 8 mm, 
pro profesionální využití je optimální použití držadla 
SPOKAR s nerezovým drátem. 
www.spokar.com
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