Baumit
Povrchové úpravy

Life.

Život
s perfektní
fasádou.

Baumit. Nápady s budoucností.

IS Povrchove upravy 01_2012.indd 1

18.1.2012 8:55:19

Baumit
Povrchové
úpravy

Probarvené omítky:
Bohatý svět plný výhod

Více než pouhý make-up vašeho domu
Povrchová úprava vylepší vzhled fasády, ale plní také ochrannou funkci budovy. Podobá se lidské pokožce a její
vlastnosti spolu s různými pojivy chrání stěny budovy proti vnějším vlivům a mechanickému opotřebení. Omítky
a barvy Baumit jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a chrání vaši fasádu proti slunci, větru i dešti.

Hlavní výhody:
Mimořádná barevná stálost a odolnost vůči UV záření
Vysoce kvalitní pigmenty vytváří jasné barvy, jež si velmi dlouho zachovávají počáteční intenzitu a jsou odolné proti
škodlivým UV paprskům.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům
Fasáda se musí vypořádat s celou škálou vlivů – s deštěm, větrem a výkyvy teploty. Povrchové úpravy Baumit vám
zajistí úplnou ochranu fasády.

Vhodné jako povrchová úprava zateplené fasády
Významnou součástí zateplovacích systémů budov je speciální povrchová úprava s náročnými požadavky. Probarvené
omítky Baumit těmto vlastnostem plně odpovídají. Pro každý zateplovací systém Baumit existuje také odpovídající
systémová povrchová úprava.

Hotové produkty spolehlivé kvality
Baumit používá pouze kvalitní výrobky splňující nejpřísnější normy. Spolehněte se na nás.

2

IS Povrchove upravy 01_2012.indd 2

18.1.2012 8:55:21

Colored by Baumit

Užívejte svobodu při výběru barev s paletou odstínů Life
Kombinace použitých barev a materiálů je pro vzhled budovy velmi důležitá. V kolekci barev Baumit Life si můžete vybrat
z 888 různých odstínů. Tento kreativní návrh je neobsáhlejší kolekcí barev v Evropě a záleží jen na vás, jaký odstín si zvolíte.
Paleta Baumit „Taste of Life“ pak nabízí 88 nejatraktivnějších barev, které usnadní výběr privátním stavebníkům.
Výběr tmavších barevných tónů, díky nimž dostává budova jasnou vizi a charakter, může podtrhnout jednotlivé architektonické
detaily. Světlejší tóny v paletě Baumit Life naopak dodávají budovám lehkost a čistý, atraktivní vzhled. Probuďte vaši fasádu
k životu kombinací světlých a tmavých barev. Nechte se inspirovat. Se vzorníkem barev Baumit Life kreativita nezná hranic.
Postavte dům, který bude mít vlastní, osobitý charakter.
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Baumit probarvené pastózní omítky

Baumit NanoporTop
Díky poznatkům z oboru nanotechnologie má tato omítka jedinečné samočisticí vlastnosti a dobrou prodyšnost.
Její mikroskopická hladkost zabraňuje ulpívání nečistot a rychleschnoucí povrch snižuje náchylnost k napadení
mikroorganismy. Vhodná jako povrchová úprava především pro zateplovací systém Baumit open Premium.
K dodání ve škrábané struktuře (K1,5/K2/K3).

Baumit SilikonTop
Odolná, paropropustná tenkovrstvá omítka na bázi silikonové pryskyřice. Povrchová úprava vhodná především pro
zateplovací systém Baumit Star.
K dodání ve škrábané a rýhované struktuře (K1,5/K2/K3/R2/R3).

Baumit SilikatTop
Probarvená tenkovrstvá omítka s draselným vodním sklem vyniká výbornou paropropustností. Tato konečná
povrchová úprava zateplovacích systémů nalezne široké použití.
K dodání ve škrábané a rýhované struktuře (K1,5/K2/K3/R2/R3).

Baumit GranoporTop
Omyvatelná tenkovrstvá omítka se syntetickým pryskyřičným pojivem. Díky vysoké odolnosti je ideální povrchovou
úpravou zateplovacího systému Baumit Pro.
K dodání ve škrábané a rýhované struktuře (K1,5/K2/K3/R2/R3).
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Struktury tenkovrstvých omítek

Struktury omítek
Vzhled fasády nezávisí pouze na barvě, ale i na struktuře vybrané omítky. Použitím různých struktur tenkovrstvých
omítek různých odstínů je možno dosáhnout zajímavých efektů (např. škrábané struktury se ve srovnání s rýhovanými
jeví jako světlejší). Oživte svou fasádu a zdůrazněte některé její partie, spodní část a sledujte hru světel a stínů.
Kombinací různých barev a struktur vytvoříte téměř nekonečnou škálu návrhů a možností.

škrábaná K1,5

škrábaná K2

škrábaná K3

rýhovaná R2

rýhovaná R3

jemná

vyhlazovací
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Baumit fasádní barvy

Baumit NanoporColor
Ba
Dí nanotechnologii, použité při vývoji, má tato fasádní
Díky
barva jedinečné samočisticí vlastnosti a dobrou
ba
prodyšnost. Její mikroskopická hladkost zabraňuje
pr
ulpívání nečistot a rychleschnoucí povrch snižuje
ulp
náchylnost k napadení mikroorganismy.
ná

Baumit SilikonColor
Ba
Vy
Vysoce
paropropustný jednosložkový nátěr pro exteriér
i in
interiér, vodoodpudivý, odolný vůči znečistění.

Baumit SilikatColor
Ba
Fa
Fasádní
barva na bázi draselného vodního skla. Vysoce
paropropustný jednosložkový nátěr pro exteriér i interiér.
pa
Použitelný zejména při renovaci historických budov
Po

Baumit
Ba
a
GranoporColor
Vy
Vysoce
odolná, omyvatelná fasádní barva. Jednosložkový,
pa
paropropustný, vodoodpudivý nátěr pro exteriér i interiér.

Baumit StyleColor
B
Sp
Speciální
fasádní barva v intenzivních odstínech pro
dlouhotrvající barvy, která obsahuje obzvláště odolné
dlo
pigmenty a vysoce kvalitní pojiva.
pig

Baumit ArtLine Lasur
Ba
Lazurní nátěr na bázi disperze pro dekorativní využití jak
v interiéru, tak v exteriéru. Provedení vyžaduje zaškolené
a zkušené zpracovatele.

Baumit ArtLine Glitter
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Taste of

Life. Život v barvách Baumit: celá galaxie nových odstínů
Jak by vypadal život bez barev? Baumit nabízí zcela nový, nápaditý svět barevných tónů, který probudí vaši stavbu k životu. Ze stovek různých odstínů sestavil
Baumit pro své zákazníky nejkrásnější kombinace. Kolekce Taste of Life – barvy plné touhy po životě.
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Barevné kombinace
Baumit Taste of Life nabízí nejatraktivnější kombinace barevných odstínů a tónů. Můžete tak dosáhnout nejrůznějších
ějších efektů a podle individuálních preferencí
zcela změnit vzhled stavby.
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Servis

Baumit poradenství a servis
Baumit s vámi vyřeší jakoukoliv otázku, neboť nápady budoucnosti znamenají

5. Vzorník Baumit

rovněž služby budoucnosti. Jsme vám k dispozici veškerou podporu, kterou

Vzorníky Baumit nabízejí ty nejkrásnější barevné odstíny a tóny

budete potřebovat.

ve velmi praktickém provedení. Baumit Life – 888 barev tak
rozmanitých, jako život sám. Baumit „Taste of Life“ – 88

1. Internet

nejatraktivnějších barev pro nejlepší kombinace a snadnější výběr.

Na stránkách www.baumit.cz postupně naleznete širokou škálu informací,
od nichž vás dělí pouhé kliknutí. Detaily, technické dokumentace, SW pro
barevné návrhy fasád, vyhledávač barev nebo vzorníky barev k objednání.
Najdete zde přesně to, co potřebujete.

2. Infolinka Baumit
Baumit nabízí odborné poradenství. Naši specialisté na info-lince 800 100 540
vám rádi pomohou s technickými otázkami a výběrem produktu.

3. Služba Baumit na stavbě
S některými speciálními požadavky vám pomohou naši techničtí zástupci.
Potřeby a záměry vyřeší naši specialisté přímo na stavbě.

4. Extra služby Baumit
Tepelně technické výpočty
Doporučení při řešení sanace zdiva
Originální vzorky omítek a barev v balení
Ukázky barev na vzorových deskách
Baumit Akademie, teoretické a praktické workshopy pro odborníky ve stavebnictví
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Life®
Nové barvy
Baumit

Všechny barvy,
které si jen představíte.

888 nových barev Baumit Life®
Baumit – přední evropská značka v oblasti fasád a zateplování vám přináší
novou paletu 888 fasádních barev Life pro váš dům. Ať si představujete moderní,
erní,
energické, pohodové, jemné nebo tradiční barvy, Life vám nabízí vše v široké škále odstínů. Kromě toho si můžete vybrat
z 36 nových trendových mozaikových omítek pro zvýraznění detailů. Vaše fasáda tak získá originální a stylový vzhled. Díky
novým barvám Life už můžete nechat své fantazii volnost bez omezení.

Váš dům. Vaše barvy. Váš Life.
Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841 250 01 Brandýs nad Labem

IS Povrchove upravy 01_2012.indd Odd1:17

infolinka: 800 100 540

e-mail: info@baumit.cz

www.baumit.cz

Vydání: 01/2012

18.1.2012 8:56:09

