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O 20 % lepšie tepelnoizolačné  
vlastnosti ako biely polystyrén
Mimoriadna zľava* na GrEPS spádové dosky
Na ploché strechy, fasády aj podlahy
Výrazne kratší čas realizácie projektov  
vďaka rýchlej a spoľahlivej dodávke
Jednoduché použitie a manipulácia
Všetko od jedného výrobcu

Akcia dodania do 5 dní platí v období od 13. 9. 2021 do 31. 10. 2021. 

Benefity

ExpertiNaPolystyren.sk

NAJVÄČŠIE PORTFÓLIO
SIVÉHO POLYSTYRÉNU



Inovatívne tepelnoizolačné dosky novej generácie Austrotherm GrEPS® majú vďaka prímesi grafitu výnimočné 
vlastnosti. Sivý GrEPS® pri rovnakej hrúbke dosahuje výrazne vyššie úspory tepla ako biely EPS. Ľahko a 
efektívne ním zateplíte rodinné či bytové domy, komerčné budovy, ako aj priemyselné stavby.

Sivý – s tepelnou izoláciou robí divy

 Na dosiahnutie rovnakej tepelnej izolácie vám stačí užšie zateplenie sivým GrEPS®-om.
 Jednoducho sa s ním manipuluje. 
 Oproti minerálnej izolácii má sivý GrEPS® nižšiu nasiakavosť a vyššiu pevnosť v tlaku.

Sivý – s podlahou robí divy

 Tenším zateplením ušetríte na konštrukčnej výške a na výške zvislých nosných konštrukcií. 
 Vďaka tomu dosiahnete výrazné finančné úspory.

 Akcia platí na podlahový polystyrén Austrotherm GrEPS® 100 a 150.

Sivý – s fasádou robí divy

 Tenším zateplením dosiahnete väčší prístup svetla cez okná. 
 Ušetríte na komponentoch zatepľovania (kratšie kotvy, menej stierkovacej hmoty a pod.)
 Ušetríte tiež na šírke vonkajších parapet, šírke oplechovania a hrúbke nosnej konštrukcie.
 Počas slnečných dní použite Austrotherm GrEPS® Reflex so špeciálnou povrchovou reflexnou  

 vrstvou, ktorá zabraňuje prehrievaniu polystyrénu a uľahčuje aplikáciu. 
 Akcia platí na fasádny polystyrén Austrotherm GrEPS® Reflex hrúbky 20 cm, 15 cm a 10 cm.

Sivý – s plochou strechou robí divy

 Bezkonkurenčné komplexné riešenie tepelnej izolácie a odvodnenia plochej strechy.
 Kladačný plán zadarmo a mimoriadna zľava* na spády.
 Tenším zateplením ušetríte na výške atiky.
 Získate ľahšiu stropnú konštrukciu ako pri minerálnej izolácii. 
 Akcia platí na výrobky Austrotherm GrEPS® 100 a 150.

SIVÝ POLYSTYRÉN 
AUSTROTHERM GREPS®

AŽ O 20 % LEPŠIE 
TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI

PODLAHY • FASÁDY • STRECHA 

Kontaktujte nás

Mgr. Pavol Šulan
Regionálny zástupca pre Bratislavský kraj  
a Trnavský kraj
Mobil: +421 918 569 350
E-mail: p.sulan@austrotherm.sk

Martin Ondriš
Regionálny zástupca pre Nitriansky kraj
Mobil: +421 917 734 199
E-mail: m.ondris@austrotherm.sk

Štefan Valla
Regionálny zástupca pre Trenčiansky kraj  
a Trnavský kraj
Mobil: +421 915 572 324
E-mail: s.valla@austrotherm.sk

Mgr. Jozef Ševčík
Regionálny zástupca pre Žilinský kraj
Mobil: +421 905 568 519
E-mail: j.sevcik@austrotherm.sk 

Ing. Peter Mag
Regionálny zástupca pre Banskobystrický kraj, 
Košický kraj a Prešovský kraj
Mobil: +421 907 603 614
E-mail: p.mag@austrotherm.sk

*viac informácií získate u obchodného zástupcu


