
 Ľahčená jadrová omietka ako základná omietka na steny v novej    
  výstavbe a rekonštrukcii, ako jadrová omietka pre všetky minerálne    
  alebo pastózne vrchné omietky

  Elastickejšia ako bežné vápennocementové omietky 

 Je ideálna pre tepelne izolačné murivo 

 Vápennocementová strojová omietka 
 s ľahčenými plnivami

  Vhodná pre vnútorné a vonkajšie použitie

  K dispozícii v 40 kg 
  vreciach a v sile

PROFI MK2
JADROVÁ OMIETKA

„Stavajte na trvalých hodnotách“

ekologicky testované produkty

OMIETKY

Adresa:
PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno
info@profi baustoffe.cz
 Tel.: +420 511 120 310
 Fax: +420 543 213 948

Kvalita a spoľahlivosť - stavajte s nami!

ETICSETICS

SANÁCIESANÁCIE

POTERYPOTERY

OMIETKY OMIETKY

Sadrové omietky
Vápenné omietky

Vápennocementové omietky
Jadrové omietky

Špeciálne omietky
Vrchné omietky

Jadrová omietka 
na tepelne izolačné 

murivo:

Pre fasády v novej výstavbe, 
pre rekonštrukciu na tepelne 

a vysoko tepelne izolačné murivo 
(ako dierované tehly, keramzitové 

tehly a pórobetón).

Jadrová omietka 
na tepelne izolačné 

murivo:

Pre fasády v novej výstavbe, 
pre rekonštrukciu na tepelne 

a vysoko tepelne izolačné murivo 
(ako dierované tehly, keramzitové 

tehly a pórobetón).

Vrchná pastózna 
omietka (PROFI Silikat-, 
Silikonharz alebo 
Anti-Aging Putz)

PROFI Uni Putzgrund weiss

PROFI Klebespachtel Air
+ výstužná tkanina*

PROFI MK2 

murivo
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*veľkosť ôk 7x7 mm alebo 10x10 mm
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omietka druh omietky
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PROFI MP2 
Glättputz 0,8 mm

vápennosadrová, 
hladená  

PROFI MP4 
0,8 mm

vápennosadrová, 
fi lcovaná

PROFI MGZ 
0,8 mm

vápennocementová 
s prídavkom sadry

PROFI MGZ fein vápennocementová 
s prídavkom sadry

PROFI MK1 
0,8 mm

vápennocementová, 
fi lcovaná

PROFI FARADAYUS 
MK1

vápennocementová, 
fi lcovaná

PROFI 
Finalspachtel

disperzná stierka
hladená

PROFI MK8 
Klimaputz 0,8 mm

vápenná, fi lcovaná

PROFI JURA 
Klimaputz 0,8 mm

vápenná, fi lcovaná

PROFI Feinputz 
0,6 mm

vápenná, fi lcovaná
0,6 mm
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PROFI MK2 
1,2 mm vápennocementová

PROFI MZ1 
1,2 mm vápennocementová

PROFI MUP-L 
Leichtgrundputz

vápennocementová
ľahčená 

PROFI MUP-L 
Extraleicht

vápennocementová, 
tepelne izolačná

PROFI Therm-Putz vápennocementová, 
tepelne izolačná

TE
N

KO
VR

ST
VO

VÁ
 O

M
IE

TK
A PROFI Naturfein 0,6 mm vápennocementová 

0,6 mm

PROFI Edelweiß 1+2 mm vápennocementová 
0,6 mm

PROFI Silikatputz pastózna

PROFI Silikonharzputz pastózna

PROFI Kunstharzputz 
(Akrylatputz) pastózna

PROFI Anti-Aging Putz pastózna

 

ZDRAVÁ VNÚTORNÁ KLÍMA

PROFI omietky podporujú reguláciu 

vlhkosti vzduchu v budovách.

Celoročne bývate v miestnostiach, 

kde je komfortná klíma. 

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

Masívne steny s omietnutým povrchom 

výrazne znižujú prenos zvuku v dome 

a prispievajú k lepšej priestorovej 

akustike.

EKOLOGICKÉ 
PRODUKTY

Zaoberáme sa vývojom a výrobou 

ekologických stavebných materiálov, 

ktoré pomáhajú obmedziť zaťaženie 

životného prostredia a podporujú 

zdravé bývanie. Vybrané produkty 

sú nositeľmi rakúskeho certifi kátu 

pre ekologické 

výrobky, udeleného 

inštitútom IBO.

STABILITA A OCHRANA
 

S PROFI omietkovými systémami 

chránite Vašu fasádu pred vplyvmi 

prostredia a znečistením na mnoho 

rokov. Omietnuté steny v interiéri 

zaistia akumuláciu tepla a taktiež 

spĺňajú zvýšené nároky pre použitie 

vo vlhkých priestoroch. 

VYSOKÁ, STÁLE TRVAJÚCA 
KVALITA

Naša neustála činnosť vo vývoji, 

tak ako i vlastný a cudzí dohľad 

vo výrobe Vám garantujú tu najlepšiu 

výrobnú kvalitu.

TRVANLIVÝ PRÍRODNÝ 
PRODUKT

Minerálne omietky sa osvedčili 

po mnoho rokov ako optimálne mate-

riály a sú neustále vyvíjané. Poskytujú 

výhodné a trvalé riešenie pre vnútorné 

a vonkajšie použitie.

ŠPECIÁLNE 
OMIETKY

Pre špeciálne použitie vyvíja naše 

vlastné podnikové laboratórium 

priebežne nové, inovatívne produkty: 

napr. PROFI Faradayus omietku. 

Táto omietka chráni pred 

elektromagnetickým žiarením.

ZACHOVANIE HODNOTY 
KONŠTRUKCIE BUDOVY

Dlhodobá trvanlivosť PROFI 

omietkových systémov zaručuje 

stabilitu konštrukcie budovy. Tak 

vytvoríte stálu investičnú hodnotu 

pre mnoho generácií.

PROFI SILO SYSTÉMY 
PRE VAŠU ČISTÚ STAVBU

Dodávka materiálu v sile znižuje 

stavebný odpad a vďaka strojovému 

spracovaniu uľahčuje prácu na stavbe. 

Táto omietka chráni pred 

elektromagnetickým žiarením.

zdravé bývanie. Vybrané produkty 

sú nositeľmi rakúskeho certifi kátu 

spĺňajú zvýšené nároky pre použitie 

PROFI OMIETKY PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA

OCHRANA PRED
ELEKTRO
SMOGOM

24h
elektromagnetickým žiarením.elektromagnetickým žiarením.

OCHRANA PRED
ELEKTRO
SMOGOM

24h24h

die innovation zur 
regulierung ihres raumklimas!

PROFI OMIETKY PRE ZVLÁŠTNE POUŽITIE

PROFI FARADAYUS – NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB, 
AKO SA OPTIMÁLNE CHRÁNIŤ PRED ELEKTROSMOGOM

 Až 99,99 % tienenie proti elektromagnetickému žiareniu 

 Vnútorná omietka PROFI FARADAYUS MK1 a stierka PROFI FARADAYUS 
 Klebespachtel účinkujú ako efektívna ochrana proti vnútornému 
 a vonkajšiemu elektrosmogu

 Pre renováciu, rekonštrukciu a novú výstavbu

 Jednoduché použitie: žiadne dodatočné pracovné kroky a žiadny 
 dodatočný materiál

 Overená kvalita zaručuje spoľahlivú ochranu: dve atestované skúšobne 
 potvrdzujú účinnosť technológie PROFI FARADAYUS z hľadiska ochrany 
 pred elektromagnetickým žiarením

PROFI ANTI-AGING PUTZ –
TAK UDRŽÍTE VAŠU FASÁDU MLADÚ!

 Rozšírená ochrana fasády proti UV žiareniu, znečisteniu a žltnutiu

 Oneskorenie optického starnutia fasády: v porovnaní so štandardnou 
 omietkou zostane reprezentatívny vzhľad fasády dlhšie neporušený 
 a farby dlhodobo žiarivé

 Jednoduché použitie pri novej výstavbe a renovácii

 Sloboda pre projektantov: PROFI Anti-Aging Putz je dostupná vo všetkých 
 zrnitostiach a farebných odtieňoch podľa vzorkovníka PROFI Standard 
 a PROFI Premium

 Overená kvalita zaručuje spoľahlivú ochranu: dve atestované skúšobne 
 potvrdzujú účinnosť PROFI Anti-Aging omietky, pokiaľ ide o podstatné 
 zníženie citlivosti na znečistenie a blednutie farebného odtieňa

OMIETKA PROFI MK1 -
OMIETKA, KTORÁ NEPOPRASKÁ

 Plnivo použité na výrobu univerzálnej omietky PROFI MK1 
 je z rozdrtených schránok živočíchov z obdobia treťohôr

 S našimi omietkami si do svojej stavby zabudujete nielen veľmi kvalitný 
 a spoľahlivý materiál, ale taktiež kus pravekej histórie našej zeme 

 Omietku PROFI MK1 je možné použiť na akýkoľvek typ podkladu 
 a nepopraská

 Omietku je možné použiť na vhodný podklad ako jednovrstvovú

 Je vhodná na ručné i strojové spracovanie

 Vzhľadom ku svojej zrnitosti je možné ju použiť taktiež ako štukovú omietku

OCHRANA PRED
 ELEKTRO
SMOGOM

24h
OCHRANA PRED

 ELEKTRO
SMOGOM

24h24h AntiAging 

   Fasáda po 1 roku                   po 5 rokoch                po 10 rokoch

bežná fasáda

AntiAging fasáda

zde Finalspachtel 
(foto z fotogalerie PBA co mají na kýblu  - 

ruka s dlouhou špachtlí.?.. )

FINALSPACHTEL

PROFI FINALSPACHTEL – PRE DOKONALÚ FINÁLNU ÚPRAVU 
JADROVÝCH OMIETOK

 Pastózna stavebná hmota určená pre tenkovrstvovú fi nálnu povrchovú 
 úpravu stavebných konštrukcií

 Pre celoplošné stierkovanie, v hrúbke až do cca 4 mm v jednom 
 pracovnom kroku 

 Je zvlášť vhodný k vytváraniu hladkých omietok a k celoplošným úpravám 
 jadrových a štukových omietok, betónových povrchov, sadrokartónov, 
 sadrovláknitých a cementotrieskových dosiek a pod.

 Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou voči oteru pri súčasnom zachovaní 
 jednoduchej brúsiteľnosti 

PRE DOKONALÝ VZHĽAD STIEN 
VO VAŠOM INTERIÉRI


