
Akciós ajánlat
Murexin Energy Saving System - Homlokzati hőszigetelő rendszerek

System Active Plus
8 cm vastag szigeteléssel

System Profi
10 cm vastag szigeteléssel

Egyéb tudnivalók:

- Az akciós árak ajánlott fogysztói árak, melyek kereskedésenként eltérhetnek.  
- A hőszigetelő rendszerek akciós árai tájékoztató jellegűek, a csomagolási egységekből származó kerekítéseket nem tartalmazza.
- Színválaszték: számos színárnyalatok a Murexin Energy Saving System Eurocolours színkártyájában.  
- Ingyenes szállítás: minimum 100 m2 rendszerben történő vásárlás esetén.
- Hőszigetelő lemezek csak rendszerben vásárolhatók.
- A bruttó árak 25% áfát tartalmaznak. 
Egyéb kérdéseivel forduljon bizalommal kereskedő partnereinkhez, ill. területi képviselőinkhez.

• kiváló minőségű szigetelő rendszer
• különösen jó, akár 20%-al jobb
 hőszigetelő képesség
• kisebb rétegvastagság
• elszennyeződésre nem hajlamos

A komplett rendszer m2 ára tartalmazza:

• Energy Star ragasztótapasz (8 kg/m2)
• Energy Panel Grey Plus (8 cm) 
• Energy Primer vakolatalapozó (25 kg; 0,2 kg/m2) 
• Energy Furioso szilikon vékonyvakolat
 (K 1,5 struktúrában, fehér színben) 
• Energy Textile üvegszövet (1,1 m2/m2)

• egyszerű feldolgozás
• kedvező ár
• bizonyított technológia

A komplett rendszer m2 ára tartalmazza:

• Energy Objekt ragasztótapasz (8 kg/m2) 
• Energy Panel White (10 cm) 
• Energy Primer vakolatalapozó (25 kg; 0,2 kg/m2)
• Energy Bravo műgyanta vékonyvakolat
 (K 1,5 struktúrában, fehér színben)
• Energy Textile üvegszövet (1,1 m2/m2)

Akciós nettó ár: 2.533,- Ft / m2-től
Akciós bruttó ár: 3.166,- Ft / m2-től

Akciós nettó ár: 2.122,- Ft / m2-től
Akciós bruttó ár: 2.653,- Ft / m2-től

Az akció időtartama: 2010. szeptember 6. - 2010. október 31.



Kiváló minőségű, gyárilag előkevert, ásványi ragasz-
tótapasz polisztirol (fehér, szürke) és ásványgyapot 
homlokzati valamint Expert Fix és XPS lábazati 
hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet 
beágyazásához, tapaszoláshoz illetve sima teher-
bíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Energy Star ragasztótapasz

Gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz poliszti-
rol (fehér, szürke) homlokzati valamint Expert Fix és 
XPS lábazati hőszigetelő lemezek ragasztásához és 
üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz illetve 
sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Energy Top ragasztótapasz

Fehér színű, expandált polisztirol keményhab hom-
lokzati hőszigetelő lemez, kiváló hőszigetelési tulaj-
donsággal. 
Hővezetési tényező (közölt érték) λ = 0,039 W / m K
Termékosztály: EPS 80

Energy Panel White polisztirol lemez fehér

Gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz poliszti-
rol hőszigetelő lemezek ragasztásához valamint 
üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz illetve 
sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Energy Objekt ragasztótapasz

Feldolgozásra kész, kül- és beltérben, általánosan 
használható alapozó, az egyenletes nedvszívás 
biztosítására és a tapadás javítására. Univerzális 
alapozó kül- és beltérben a Murexin Energy Brilli-
ant, Energy Crystal, Energy Furioso és Energy Bra-
vo vékonyvakolatokhoz valamint az Energy Crea-
tive lábazati díszítővakolathoz.

Energy Primer vakolatalapozó

Felhasználásra kész, műgyanta kötőanyagú vékony-
vakolat, víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő, le-
mosható, könnyen feldolgozható. Homlokzatok és 
belső falfelületek díszítésére és védelmére régi és 
új ásványi vakolatokon és tapaszokon, betonon, 
szerves kötőanyagú tapaszoknak és vakolatoknak 
a fedőrétegeként, és mint a hőszigetelő rendszerek 
végső felületképző rétegeként. Struktúrák: K1,5, R2

Energy Bravo műgyanta vékonyvakolat

Felhasználásra kész, pasztaszerű, szilikongyanta 
kötőanyagú, kapart hatású vagy dörzsölt struktúrájú 
vékonyvakolat. Homlokzatok és belső falfelületek 
védelmére és díszítésére régi és új ásványi vako-
latokon és tapaszokon, betonon, szerves kötésű 
tapaszoknak és vakolatoknak a fedőrétegeként, és 
mint a hőszigetelő rendszerek végső felületképző 
rétegeként. Víztaszító, időjárásálló, nagyon jó 
páraáteresztő, lemosható, könnyen feldolgozható, 
szennyeződésre való alacsony hajlamosságú. 
Struktúrák: K1,5, K2, K3, R2, R3

Energy Furioso szilikon vékonyvakolat

Felhasználásra kész, műgyanta kötőanyagú vékony-
vakolat, víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő, le-
mosható, ragyogó színezésű, mechanikailag magas 
terhelhetőségű, könnyen feldolgozható. Homlokza-
tok és belső falfelületek díszítésére és védelmére 
régi és új ásványi vakolatokon és tapaszokon, beto-
non, szerves kötőanyagú tapaszoknak és vakolato-
knak a fedőrétegeként, és mint a hőszigetelő rend-
szerek végső felületképző rétegeként. 
Struktúrák: K1,5, K2, K3, R2, R3

Energy Brilliant műgyanta vékonyvakolat

Felhasználásra kész, víztaszító, időjárásálló, rendkívül 
ellenállóképes, tartós díszítővakolat kül- és beltérben, 
különösen lábazatok díszítésére.

Energy Creative lábazati díszítővakolat

Egyik oldalán rózsaszínű festékkel bevont (a festék 
bevonat meggátolja, hogy erős napsütésben a fe-
lület túlzottan felmelegedjen), szürke színű, expan-
dált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő 
lemez, különleges hőszigetelési tulajdonságokkal.
Hővezetési tényező (közölt érték) λ = 0,031 W / m K

Energy Panel Grey Plus polisztirol lemez szürke

Akciós nettó ár: 1.760,- Ft / zsák
Akciós bruttó ár: 2.200,- Ft / zsák
  88,- Ft / kg

Akciós nettó ár: 368,- Ft / kg-tól
Akciós bruttó ár: 460,- Ft / kg-tól
25 kg-s kiszerelésben

Akciós nettó ár: 236,- Ft / kg-tól
Akciós bruttó ár: 295,- Ft / kg-tól
fehér színben

Akciós nettó ár: 258,- Ft / kg-tól
Akciós bruttó ár: 323,- Ft / kg-tól
fehér színben

Akciós nettó ár: 345,- Ft / kg-tól
Akciós bruttó ár: 431,- Ft / kg-tól
26 féle színben

Akciós nettó ár: 299,- Ft / kg-tól
Akciós bruttó ár: 374,- Ft / kg-tól
fehér színben

Akciós nettó ár: 1.440,- Ft / zsák
Akciós bruttó ár: 1.800,- Ft / zsák
  72,- Ft / kg

Akciós nettó ár: 1.200,- Ft / zsák
Akciós bruttó ár: 1.500,- Ft / zsák
  60,- Ft / kg

vastagság (cm)
AKCIÓS nettó ár

(Ft / m2)
AKCIÓS bruttó ár 

(Ft / m2)

6 594,- 742,-

8 791,- 989,-

10 966,- 1.208,-

12 1.159,- 1.449,-

14 1.353,- 1.691,-

vastagság (cm)
AKCIÓS nettó ár

(Ft / m2)
AKCIÓS bruttó ár 

(Ft / m2)

8 1.040,- 1.300,-

10 1.280,- 1.600,-

12 1.520,- 1.900,-

14 1.760,- 2.200,-

16 2.000,- 2.500,-


