Nesporné výhody pro Vašeho zákazníka

Unbestreitbare Vorteile für Ihre Kunden.

Prvotřídní izolační schopnosti, protihluková a protipožární ochrana
Jedno je jisté – charakteristické výhody skelné vaty splňuje i climowool. Ten
Erstklassige Dämmleistung, Schallschutz und Brandschutz.
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Role, s níž se dá mnohé do pohybu.
Pro nás je tahle role víc neţ jen pouhopouhá inovace. Podporováni nejmodernějším
evropským podnikem na výrobu skelné vaty doplňujeme produktem climowool své
portfolio o všechny obory izolační techniky. Díky tomu je dnes firma DCD-IDEAL
schopna nabídnout tak dobře se navzájem doplňující kompletní sortiment a izolační
techniku v jednom – od sklepa aţ po střechu.

Konečně je tady –
izolační materiál bez
kompromisů
S nejlepšími izolačními vlastnostmi
a ohleduplný k těm, kteří s ním pracují.

JAKOU ROLI HRAJE VE VAŠEM
ŢIVOTĚ JEDNODUCHOST PŘI
ZPRACOVÁNÍ?
A jaký uţitek z toho bude mít Vaše firma?

Nadešel čas usnadnit ţivot těm, kteří pracují s izolacemi. A
proto jsme vyvinuli climowool – izolační materiál se
stálými vlastnostmi, který nejenţe splňuje veškeré
poţadavky na moderní izolační materiály ze skelné
vaty, ale který nabízí i celou řadu nikoliv
nevýznamných vylepšení. Změn, jeţ jsou ku prospěchu
zejména těm, kteří se při své práci dennodenně
potkávají s izolačními materiály – Vašim zákazníkům!

Nový izolační materiál climowool je spojením optimálních
izolačních vlastností a změn prospěšných pro řemeslníky.
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climowool on-line – rychle a kompaktně
Všechny informace o produktu climowool můţete najít na internetu na adrese :
www.climowool.de
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