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Interiérová malba THERMOWELL – s proti alergenní a 

bakteriální odolností a odolností vůči plísním. 

 

Obáváte se nebezpečných plísní a bakterií? Trápí Vás alergie, nebo častý výskyt virových 

onemocnění? Pracujete v prostředí se zvýšenou vlhkostí (kuchyně, prádelny, a pod.) nebo ve 
zdravotnictví, kde se to hemží různými viry a bakteriemi?  

Tak právě pro Vás je zde interiérová malba THERMOWELL s anti alergenní a 

bakteriální odolností a odolností vůči plísním. 

Interiérová malba THERMOWELL je vysoce kvalitní, omyvatelná nátěrová hmota s vynikající 
krycí schopností. Malba je vyrobena na bázi nano technologie a obsahuje ionty stříbra, jež zničí 
až 99,99% virů, bakterií a plísní. Díky tomu se velmi výrazně snižuje výskyt virových 
onemocnění a alergických obtíží. To ocení zejména rodiče malých dětí, dětská zařízení (školy, 

školky), zdravotnická zařízení a majitelé firem s větším počtem zaměstnanců. 

Výhody: Využití: 

 vodou ředitelné 

 snadná a rychlá aplikace 

 odolné vůči plísním a bakteriím 

 omyvatelné, otěruvzdorné a paropropustné 

 garance stálobarevnosti 

 vyrobeny na bázi nano-technologie s využitím 
iontů stříbra 

 zajistí zdravé, bezpečné a hygienické prostředí 

 snižuje výskyt virových onemocnění 

 vhodné pro děti, astmatiky, alergiky a chronicky 
nemocné osoby 

 100% ekologické 

 dětské pokoje a obytné místnosti 

 školy, školky a dětská zařízení 

 zdravotnická zařízení 

 sportovní zařízení, tělocvičny, 
bazény, šatny 

 kuchyně, jídelny, restaurace 

 hotely a penziony 

 veřejné a administrativní budovy 

 prádelny a sociální zařízení 

 

Pracovat s našimi nátěry je opravdu radostné. Jsou vodou ředitelné, velmi snadno a rychle je 
můžeme nanášet na plochu. Nátěry THERMOWELL nemají žádný nepříjemný zápach, při 
zasychání neuvolňují žádné škodlivé výpary. Jsou 100% ekologické. 

Skladem jsou dostupné v základní sněhově bílé barvě. Je však možné individuální 
tónování pomocí běžně dostupných přípravků do různých barevných odstínů, nebo si může objednat 
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natónovaný nátěr přímo u nás. Vzorkovník barevných odstínů naleznete v dalším souboru. 
Dodací lhůta tónovaných nátěrů je cca 10-14 dní. 

 

Výzkumné projekty z poslední doby prokázaly, že interiérové stěny jsou útočištěm mnoha druhů 
bakterií, z nichž je značná část pro lidské zdraví škodlivá nebo až nebezpečná. Při přímém, ale i 
nepřímém kontaktu s takto infikovanými stěnami může snadno dojít k nákaze. Aplikace našeho nátěru 
je v tomto případě velmi účinnou prevencí v boji s těmito mikroorganismy. Ničí až 99,99 % bakterií a 
plísní. Tím zabezpečují zdravé, bezpečné a hygienické prostředí.  
Vyrobeno na bázi nano technologie v kombinaci s využitím iontů stříbra. 

Interiérová malba THERMOWELL  s anti alergenní a bakteriální odolností 
je současně i odolná vůči působení plísní: 
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