
  Lehčená jádrová omítka jako základní omítka pro stěny v nové  
  výstavbě a rekonstrukci, jako jádrová omítka pro všechny minerální 
  nebo pastovité svrchní omítky

  Elastičtější než běžné vápenocementové omítky 

 Je ideální pro tepelně izolační zdivo. 

  Vápenocementová strojní omítka 
  s lehčenými plnivy

  Vhodná pro vnitřní a vnější použití

  K dispozici ve 40 kg pytlích 
  a v sile

PROFI MK2
JÁDROVÁ OMÍTKA

„Stavte na trvalých hodnotách“

ekologicky testované produkty

OMÍTKY

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 spolehlivost - stavte s námi!

ETICSETICS

SANACESANACE

POTĚRYPOTĚRY

OMÍTKY OMÍTKY

Sádrové omítky
Vápenné omítky

Vápenocementové omítky
Jádrové omítky

Speciální omítky
Svrchní omítky

Jádrová omítka 
pro tepelně izolační 

zdivo:

Pro fasády v nové výstavbě 
pro rekonstrukci na tepelně 

a vysoce tepelně izolační zdivo 
(jako děrované cihly, 
keramzitové cihly 
a pórobeton).

Jádrová omítka 
pro tepelně izolační 

zdivo:
pro tepelně izolační 

zdivo:
pro tepelně izolační 

Pro fasády v nové výstavbě 
pro rekonstrukci na tepelně 

a vysoce tepelně izolační zdivo 
(jako děrované cihly, 
keramzitové cihly 
a pórobeton).

Svrchní pastovitá 
omítka (PROFI Silikat-, 
Silikonharz nebo 
Anti-Aging Putz)

PROFI Uni Putzgrund

PROFI Klebespachtel Air
+ výztužná tkanina*

PROFI MK2 

zdivo
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*velikost ok 7x7 mm nebo 10x10 mm
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PROFI MP2 
Glättputz 0,8 mm

vápenosádrová, 
hlazená  

PROFI MP4 
0,8 mm

vápenosádrová, 
fi lcovaná

PROFI MGZ 
0,8 mm

vápenocementová 
s přídavkem sádry

PROFI MGZ fein vápenocementová 
s přídavkem sádry

PROFI FARADAYUS 
MP4

vápenosádrová, 
fi lcovaná

PROFI MK1 
0,8 mm

vápenocementová, 
fi lcovaná

PROFI FARADAYUS 
MK1

vápenocementová, 
fi lcovaná

PROFI 
Finalspachtel

disperzní stěrka
hlazená

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 vápenocementová

PROFI MZ1 
1,2 mm vápenocementová

PROFI MUP-L 
Leichtgrundputz

vápenocementová 
lehčená

PROFI MUP-L 
Extraleicht

vápenocementová, 
tepelně izolační

PROFI Therm-Putz vápenocementová, 
tepelně izolační
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PROFI Naturfein 0,6 mm vápenocementová 
0,6 mm

PROFI Edelweiß 1+2 mm vápenocementová

PROFI Silikatputz pastovitá

PROFI Silikonharzputz pastovitá

PROFI Kunstharzputz pastovitá

PROFI Anti-Aging Putz pastovitá

 

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

PROFI omítky podporují regulaci 

vlhkosti vzduchu v budovách. 

Celoročně bydlíte v místnostech 

kde je komfortní klima. 

ZVUKOVÁ IZOLACE

Masivní stěny s omítnutým povrchen 

výrazně snižují přenos zvuku v domě

a přispívají k lepší prostorové akustice.

EKOLOGICKÉ 
PRODUKTY

Zabýváme se vývojem a výrobou 

ekologických stavebních materiálů, 

které pomáhají omezit zatížení 

životního prostředí a podporují zdravé 

bydlení. Vybrané produkty jsou nositeli 

rakouského certifi kátu pro ekologické 

výrobky, uděleného 

institutem IBO.

STABILITA A OCHRANA
 

S PROFI omítkovými systémy chráníte 

Vaši fasádu před vlivy prostředí 

a znečištěním na mnoho let. Omítnuté 

stěny v interiéru zajistí akumulaci tepla 

a také splňují zvýšené nároky 

pro použití ve vlhkých prostorách. 

VYSOKÁ, STÁLE TRVAJÍCÍ 
KVALITA

Naše neustálá činnost ve vývoji, 

tak jako i vlastní a cizí dohled 

ve výrobě Vám garantují tu nejlepší 

výrobní kvalitu.

TRVANLIVÝ 
PŘÍRODNÍ PRODUKT

Minerální omítky se osvědčily 

po mnoho let jako optimální materiály 

a jsou neustále vyvíjeny. Poskytují 

výhodné a trvalé řešení pro vnitřní 

i venkovní použití.

SPECIÁLNÍ OMÍTKY

Pro speciální použití vyvíjí naše vlastní 

podniková laboratoř průběžně nové, 

inovativní produkty: např. PROFI Fara-

dayus omítku. Tato omítka chrání před 

elektromagnetickým zářením.

ZACHOVÁNÍ HODNOTY 
KONSTRUKCE BUDOVY

Dlouhodobá trvanlivost PROFI 

omítkových systémů zaručuje stabilitu 

konstrukce budovy. Tak vytvoříte stálou 

investiční hodnotu pro mnoho 

generací.

PROFI SILO SYSTÉMY 
PRO VAŠI ČISTOU STAVBU

Dodávka materiálu v sile snižuje 

stavební odpad a díky strojnímu 

zpracování ulehčuje práci na stavbě. 

elektromagnetickým zářením.

bydlení. Vybrané produkty jsou nositeli 

rakouského certifi kátu pro ekologické 

pro použití ve vlhkých prostorách. 

PROFI OMÍTKY PRO VŠECHNY OBLASTI POUŽITÍ

OCHRANA PŘED
ELEKTRO
SMOGEM

24h
OCHRANA PŘED

ELEKTRO
SMOGEM

24h24h

die innovation zur 
regulierung ihres raumklimas!

PROFI OMÍTKY PRO ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ

PROFI FARADAYUS – NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, 
JAK SE OPTIMÁLNĚ CHRÁNIT PŘED ELEKTROSMOGEM!

 Až 99,99% stínění proti elektromagnetickému záření 

 PROFI FARADAYUS vnitřní omítka a stěrka PROFI FARADAYUS Klebespachtel
 účinkují jako efektivní ochrana proti vnitřnímu a venkovnímu 
 elektrosmogu

 Pro renovaci, rekonstrukci a novou výstavbu

 Snadné použití: žádné dodatečné pracovní kroky a žádný dodatečný  
 materiál

 Ověřená kvalita zaručuje spolehlivou ochranu: dvě atestované zkušebny  
  potvrzují účinnost technologie PROFI FARADAYUS z hlediska ochrany před  
  elektromagnetickým zářením.

PROFI ANTI-AGING PUTZ –
TAK UDRŽÍTE VAŠI FASÁDU MLADOU!

 Rozšířená ochrana fasády proti UV záření, znečištění a žloutnutí

 Zpoždění optického stárnutí fasády: ve srovnání se standardní omítkou  
 zůstane reprezentativní vzhled fasády déle neporušený 
 a barvy dlouhodobě zářivé.

 Snadné použití při nové výstavbě a renovaci

 Svoboda pro projektanty: PROFI Anti-Aging Putz je dostupná ve všech 
 zrnitostech a barevných odstínech dle vzorníku PROFI Standard 
 a PROFI Premium.

 Ověřená kvalita zaručuje spolehlivou ochranu: dvě atestované zkušebny   
 potvrzují účinnost PROFI Anti-Aging omítky, pokud jde o podstatné snížení   
 citlivosti na znečištění a blednutí barevného odstínu.

OMÍTKA PROFI MK1 –
OMÍTKA, KTERÁ NEPOPRASKÁ...

 Plnivo použité pro výrobu univerzální omítky PROFI MK1 
 je z rozdrcených schránek živočichů z období třetihor

 S našimi omítkami si do své stavby zabudujete nejenom velmi kvalitní 
 a spolehlivý materiál, ale také kus pravěké historie naší země 

 Omítku PROFI MK1 lze použít na jakýkoliv typ podkladu
 a nepopraská

 Omítku lze na vhodný podklad použít jako jednovrstvou

 Je vhodná pro ruční a strojní zpracování

 Vzhledem ke své zrnitosti ji lze použít rovněž jako štukovou omítku

OCHRANA PŘED
ELEKTRO
SMOGEM

24h
OCHRANA PŘED

ELEKTRO
SMOGEM

24h24h AntiAging 

   Fasáda po 1 roce                     po 5 letech                  po 10 letech

běžná fasáda

AntiAging fasáda

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

ruka s dlouhou špachtlí.?.. )

FINALSPACHTEL

PROFI FINALSPACHTEL – PRO DOKONALOU FINÁLNÍ
ÚPRAVU JÁDROVÝCH OMÍTEK

 Pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou fi nální povrchovou 
 úpravu stavebních konstrukcí.

 Pro celoplošné stěrkování, v tloušťce až do cca 4 mm 
 v jednom pracovním kroku. 

 Je zvlášť vhodný k vytváření hladkých omítek a k celoplošným úpravám
  jádrových a štukových omítek, betonových povrchů, sádrokartonů,
 sádrovláknitých a cementotřískových desek apod.

 Vyznačuje se zvýšenou odolností vůči otěru při současném zachování  
  snadné brousitelnosti. 

PRO DOKONALÝ VZHLED STĚN 
VE VAŠEM INTERIÉRU


