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THERMAX® OSVĚDČENÁ KVALITA PO VÍCE NEŽ 30 LET
Základní surovinou většiny THERMAX® výrobků je vermikulit, přírodní minerál získaný povrchovou těžbou. Vermikulit je klasifikován
jako zdravotně nezávadný a tudíž je velmi poptáván pro ekologicky
udržitelnou výstavbu budov a v průmyslu.
THERMAX® ECO - izolační a stavební materiál osvědčené kvality,
konstruované pro jednoduchou, bezpečnou, rychlou a čistou instalaci krbové obestavby. Desky THERMAX® ECO jsou nehořlavé, vyso-

ce tepelně odolné. Krbovou obestavbu můžete navrhnout i tak, že
vytvořené teplo distribuujete pomocí ohřátého vzduchu do dalších
místností a zajistíte vytápění celé domácnosti z jednoho zdroje. Izolační desky THERMAX® ECO mají ideální souhrn vhodných technických vlastností a optimální pevnost pro konstrukce obestaveb či pro
samotné izolace před tepelnými zdroji. THERMAX® ECO jsou vyrobeny pouze z přírodních materiálů.

VÝHODY JSOU ZŘEJMÉ

VERMIKULIT

Při práci s deskami nemusíte používat ochrannou
roušku. Desky nejsou agresivní vůči lidské pokožce, ani
očím. Jednoduše zdraví nezávadné. Veškerá manipulace
s deskami THERMAX® ECO je naprosto čistá. Vaše pracovní
oblečení, ruce, auto a sklad zůstávají čisté. Při zpracování
desky nepráší. Desky tedy můžete zpracovávat
v budovaném interiéru. Těžké piliny z desky padají rovnou
na zem, kde se jednoduše zametou. Velkoformátové
rovné desky zaručují rychlou výstavbu krbu. Díky vrtání
šrouby nečekáte na zatuhnutí lepidla a pokračujete ve
stavbě. Šetříte tím čas i vaše finance. Tím se zvyšuje vaše
konkurenceschopnost.

je přírodní minerál. Při rychlém vystavení vysoké teplotě
uvolňuje obsaženou krystalickou vodu a tím dochází
k expandaci zrna. Vermikulit zvětšuje svou původní velikost
až na 10-ti násobek své původní velikosti. Expandovaný,
někdy se používá exfoliovaný vermikulit je pak zpracován
speciální metodou tepelného lisování. Expandovaný
vermikulit má pak široké spektrum požití v zahradnictví,
chovu zvířat, chemickém průmyslu, zpracování kovů, výroby
barev, omítek, parfumerii apod. V neposlední řadě vermikulit
používáme pro výrobu izolačních, žárovzdorných a požárně
odolných desek, či tvarových dílů.

Ks na
paletě

Cena bez
DPH

Cena za m2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Thermax ECO 1000x610x30 mm

Kód:

Vd3

60 ks

429,41 Kč

716 Kč

Thermax ECO 1000x610x40 mm

Kód:

Vd4

44 ks

570,74 Kč

951 Kč

Sáček 850g Thermax Kleber

Kód:

Vd850

Cena bez DPH
163,96 Kč

Thermax ECO 1000x610x50 mm

Kód:

Vd5

36 ks

724,77 Kč

1208 Kč

Plastový džber 15 kg Thermax Kleber

Kód:

Vd15

2226,88 Kč

Thermax ECO 800x600x30 mm

Kód:

Vd6

60 ks

332,06 Kč

692 Kč

Samořezný vrut 45 mm

Kód:

Vr4

0,38 / ks

Thermax ECO 800x600x40 mm

Kód:

Vd7

44 ks

454,04 Kč

946 Kč

Samořezný vrut 55 mm

Kód:

Vr5

0,48 / ks

Thermax ECO 800x600x50 mm

Kód:

Vd8

36 ks

567,59 Kč

1183 Kč

Samořezný vrut 70 mm

Kód:

Vr7

0,73 / ks

Thermax ECO PRO 1000x610x25 mm

Kód:

Vd25

36 ks

495,00 Kč

811 Kč

Samořezný vrut 90 mm

Kód:

Vr9

1,74 / ks

... a další široký sortiment najdete na www.KRBY-TURBO.cz

