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VELUX prináša na slovenský trh so strešnými oknami 
cenovo najprijateľnejšie trojsklo – a to v kategórii Štandard 
Plus. Táto novinka je reakciou spoločnosti na dopyt po 
energeticky účinných riešeniach práve medzi vlastníkmi 
domov. Dokazujú to aj výsledky medzinárodnej štúdie 
Healthy Homes Barometer 2016. Majitelia domov totiž 
dbajú na šetrenie energií a zlepšenie svojho komfortu. 
Riešením, ktoré zvyšuje komfort a zároveň šetrí energie,  
je práve nové trojsklo. 
Túto novinku uvíta každý, kto chce premeniť svoje 
podkrovie na zdravšie a komfortnejšie miesto, plné 
denného svetla a čerstvého vzduchu. Za zváženie určite 
stojí aj pridať k existujúcemu ďalšie strešné okno – nielen-
že sa do interiéru dostane viac denného svetla, navyše ho 
viac prepojí s okolím. Vďaka trojsklu so systémom izolácie 
Thermo Technology™ odpadá obava, či viac strešných 
okien nebude viesť k väčším tepelným stratám. Strešné 
okno s trojsklom je k dispozícii v rozličných veľkostiach 
a typoch – môže ísť o drevený alebo bezúdržbový variant, 
či horné alebo spodné otváranie okna. 

www.velux.sk 

Trojsklo je odteraz novým štandardom!

Ak si staviate dom a hľadáte štýlovú 
a modernú strechu, Bramac Tegalit je to 
pravé. Bramac Tegalit STAR má atraktívny 
dizajn, ktorý bude trendy aj v budúcnosti. 
Mikromalta uzatvárajúca póry vytvára 
hladký a elegantný povrch. Špeciálna farba 
odráža až o 300 % viac infračerveného 
žiarenia a chráni tak strechu pred prehria-
tím. Vzniká teplotný rozdiel až 10 °C, ktorý 
prispieva k príjemnejšej klíme v podkroví. 
Povrch je dlhodobo odolný voči znečisteniu 
a extrémnym poveternostným podmien-
kam. Tri rôzne farby krytiny (šedá, granitová 
metalická a ebenová čierna), ponúkajú 
širokú možnosť výberu. Povrchová úprava 
STAR zabezpečuje, že aj po rokoch je 
škridla ako nová.  

www.bramac.sk 

Nové farebné spektrum Ceresit Colours of Nature 
Systém pre architektov rozširuje doterajšiu 
ponuku 211 farieb o 300 nových odtieňov. 
Celkovo 511 moderných a „trendy“ farieb je 
určených pre všetky fasádne omietky a nátery 
Ceresit. Výhody nového farebného spektra ocenia 
architekti, ktorým novinka výrazne uľahčí návrhy 
dizajnu fasád a odlíši ich od konkurencie. 
Prevádzkovatelia miešacích centier aj ich zákazníci 
uvítajú, že väčšina z farieb patrí do skupiny A, teda 
do skupiny farieb s najnižšími nákladmi. Novinkou 
nie je len 300 nových odtieňov - nový štylistický 
nástroj ponúka originálnu paletu, deliacu farby do 
štyroch farebných skupín, šiestich výrazných štýlov 
a deviatich typov farieb. Cenné sú tipy a triky, ako 
sa dá so štýlmi a typmi farieb pracovať, ako ich aj 
laik môže kombinovať a vytvárať optimálny 
výsledok. 

www.ceresit.sk

Trendy strecha, ktorá chráni pred prehrievaním

Ceresit má v ponuke 511 fasádnych farieb 


