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Pianka PUR jest nowoczesną techniką ocieplania domów. Dzięki unikatowej strukturze w bardzo prosty
sposób pokrywa miejsca o trudnym dostępie. Przeciwnie do innych produktów ociepleniowych powłoka
izolacyjna pianki pro jest niezwykle cienka przez co nie zajmuje dużej przestrzeni. Mieszcząca się pod
Toruniem firma KDK Pro proponuje swoim Klientom ocieplenia w systemie otwartokomórkowym i
zamkniętokomórkowym. Od prawie 20 lat współpracujemy z zleceniodawcami małych i dużych inwestycji,
tworząc ocieplenia z użyciem innowacyjnej pianki PRO.

Pianka poliuretanowa może być używana zarówno przy ociepleniach wykonywanych na zewnątrz, jak i w
środku budynków. Najistotniejsze cechy tego materiału to doskonała efektywność cieplna, forma
zapewniająca precyzyjną aplikację w trudno dostępne miejsca, niezmienne właściwości strukturalne i niski
współczynnik absorpcji wilgoci. Stosując pianką pro w ociepleniu budynku całkowicie ogranicza się
powstawanie tzw. mostów cieplnych i hamuje się rozwój grzybów i pleśni. Z tego względu produkt nie
wywołuje żadnych reakcji alergicznych i perfekcyjnie izoluje obiekty mieszkalne, oraz użytkowe. 

Izolacja natryskowa pianką PUR gwarantuje oszczędność pracy, miejsca i budżetu. Jako firma z 20 letnim
doświadczeniem zapewniamy fachowe wykonawstwo i wysoką efektywność cieplną naszych izolacji.
Dostarczając ten produkt do powszechnego użytku wierzyliśmy, że może on zmodernizować technologię
ociepleń w naszym kraju. Nasz pomysł sprawdził się, gdyż dzisiaj co raz większa liczba osób wybiera izolację
pianką PUR. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z oferty naszej firmy i do konsultacji z naszymi
pracownikami.

Kategorie
Budownictwo i przemysł - Budownictwo
Firmy i usługi - Usługi remontowo budowlane
Według lokalizacji - Kujawsko-pomorskie - Toruń
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Izolacja pianką, Docieplenia pianką pro, Pianka otwartokomórkowa, Pianka zamkniętokomórkowa, 
Ocieplanie domów, Ocieplanie kurników, Ocieplanie hal magazynowych, Pianka poliuretanowa

Informacje
Numer ID strony: 10254/10097, Status strony: aktywna od 07/10/2016 09:12, Typ strony: standard, Data
dodania: 06/10/2016 13:32, Data edycji: 06/10/2016 21:01, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing,
Liczba kliknięć: 0, odsłon: 674

Page 1 / 1

http://www.multikody.pl/10254
http://www.kdkpro.pl/oferta
http://www.multikody.pl/budownictwo_i_przemysl
http://www.multikody.pl/budownictwo_i_przemysl/budownictwo
http://www.multikody.pl/firmy_i_uslugi
http://www.multikody.pl/firmy_i_uslugi/uslugi_remontowo_budowlane
http://www.multikody.pl/wedlug_lokalizacji
http://www.multikody.pl/wedlug_lokalizacji/kujawsko_pomorskie
http://www.multikody.pl/wedlug_lokalizacji/kujawsko_pomorskie/torun
http://www.multikody.pl/wedlug_domeny
http://www.multikody.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.multikody.pl/izolacja_pianka
http://www.multikody.pl/docieplenia_pianka_pro
http://www.multikody.pl/pianka_otwartokomorkowa
http://www.multikody.pl/pianka_zamknietokomorkowa
http://www.multikody.pl/ocieplanie_domow
http://www.multikody.pl/ocieplanie_kurnikow
http://www.multikody.pl/ocieplanie_hal_magazynowych
http://www.multikody.pl/pianka_poliuretanowa
http://www.google.pl/search?q=site:http://www.kdkpro.pl/oferta
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.kdkpro.pl/oferta
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.kdkpro.pl/oferta

