Tepelně izolační, anti-alergenní,antibakteriální a proti plísňová malba.
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Malby do dětského pokoje.
Čekáte miminko nebo chcete udělat něco pro zdraví Vašich dětí? Trápí Vás dětská alergie, nebo častý
výskyt virových onemocnění? Tak právě pro Vás zde máme naši speciální interiérovou malbu
THERMOWELL s anti alergenní, anti bakteriální odolností, a odolností vůči plísni..
Dětský organismus je velmi citlivý na různé chemikálie, jež některé nátěrové hmoty mohou
obsahovat. Rovněž barva malby, do dětského pokoje, má být bez zápachu a při schnutí nesmí
uvolňovat žádné nebezpečné látky, které mohou způsobovat nevolnost či různé alergické
reakce. Vhodná barva by měla být trvanlivá, stálobarevná a nejlépe i omyvatelná (děti dokáží
krásně vymalované stěny obratem „vylepšit“ pastelkami nebo otisky prstů od čokolády:-).
Ideální barva dokáže mimo jiné udržet stěny i v hygienické, anti bakteriální a anti alergenní
čistotě. Naše malba všechny tyto parametry splňuje! 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. Vaše děti tak budou
mnohem zdravější a veselejší. Děti jsou naším nejcennějším darem, a proto si zaslouží jen tu
nejlepší ochranu.
Skladem je malba THERMOWELL dostupná v základní sněhově bílé barvě. Je však
možné individuální tónování do různých barevných odstínů, pomocí běžně dostupných přípravků
pro akrylátové či silikonové vodou ředitelné nátěry. Odběratel si může objednat natónovaný nátěr i
přímo. Pro výběr barevného odstínu je k dispozici vzorkovník barevných odstínů v
samostatném souboru. Dodací lhůta tónovaných nátěrů je cca 14 dní od objednání.
balení :

vydatnost :

cena bez DPH :

7 kg

cca 28 m2

980,- Kč

25 kg

cca 100 m2

2.980,- Kč

K dispozici je i THERMOWELL - SANITEX PRO - profesionální dezinfekce povrchů na bázi nano
technologie s využitím iontů stříbra.
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