Stavba krbu je s kompletním programem a
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Nejprodávanějším stavebně izolačním materiálem pro stavbu krbů a kachlových kamen
jsou na českém trhu izolační desky Silca 250 KM. Stavba krbu je s tímto materiálem
německé kvality skutečně precizní.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
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Izolační desky Silca 250 KM mají perfektní izolační vlastnosti. Jsou velmi
pevné a samonosné, disponují nízkou prašností. Slouží jako předezdívka a
tepelná izolace v jednom, což jejich využití značně rozšiřuje.
Můžete z nich postavit celý krb nebo horní nástavbu (sopouch), odizolovat
stěnu u dřevostavby, postavit příčku pro oddělení krbových kamen od
interiéru, odizolovat komín či stěnu za krbovými kamny, vystavět niku krbu
nebo je lze použít i při stavbě kachlových kamen. Díky jejich malé tloušťce
spotřebujete velmi malé množství prostoru.

Příprava desek

Stavba krbu – zvládnete to i vy
Tyto velkoformátové desky jsou naprosto ekologicky nezávadné a nehořlavé.
Práci s nimi zvládne opravdu každý. Jsou velmi pevné, lehké a dají se
jednoduše zpracovávat ručními nástroji na dřevo či sádrokarton. Můžete je
také kvalitně sešroubovat pomocí samořezných vrutů. Stavba krbu nikdy
nebyla jednodušší.
Izolační desky Silca 250 KM jsou vyráběny podle nejnovějších norem (DIN
18895, EN ISO 9001:2000). Samozřejmostí je certifikace pro ČR.

Kvalitní izolační desky od profesionální firmy
Komponenty pro krby, krbové vložky, kachlová kamna a krbová kamna
zajišťuje tradiční tuzemská společnost EBK ERET BERNARD, s.r.o., která se
za svých více než 22 let působnosti na trhu stala dodavatelem do předních
strojírenských i energetických firem a do stavebnictví.
Lepší představu o široké nabídce výrobků společnosti EBK ERET BERNARD
získáte díky katalogu produktů, který je volně ke stažení na jejích
internetových stránkách.
Navštivte sídlo společnosti v Plzni na Lochotíně v obchodním centru Atom a
vyberte si z nabídky rozličných polotovarů nebo konečných výrobků.
Zaměstnanci společnosti EBK ERET BERNARD vám ochotně poradí a
pomohou s výběrem. Pokud máte Plzeň z ruky, zakoupené zboží vám
dovezou nebo zašlou na místo určení.
Více informací najdete na www.ebk.cz nebo na www.silcaonline.cz.
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