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PROFI FARADAYUS FASÁDY

 Rozšířená ochrana fasády před UV zářením, 
    znečištěním a žloutnutím

 Zpoždění optického stárnutí fasády

 Dlouhodobá konzervace budovy

 Prostor pro barevný design

 AntiAging 

 Bezpečnější ochrana proti elektrosmogu 

 Použitelná pro novostavby, sanace a renovace

 Žádné další pracovní kroky

 Žádné další materiálové náklady

Bez dodatečných pracovních kroků jak v novostavbách, 
tak i při sanacích, nabízí technologie Faradayus spolehli-
vou ochranu proti elektromagnetickému záření z vnějších 
zdrojů (snížení až o 99,99 %). Bezdrátové přístroje 
v domácnosti přitom fungují dále bezchybně!

Vyberte si svůj oblíbený 
barevný odstín 
z našich vzorníků barev 
PROFI Standard 
a PROFI Premium obsa-
hujících více jak 200 
barevných odstínů.

PROFI ANTI-AGING OMÍTKA

„Dokonalé zateplení budov“

Optimální dlouhodobá ochrana - 
udržujte Vaši fasádu stále mladou!

ZATEPLOVACÍZATEPLOVACÍ
SYSTÉMY 

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

OMÍTKYOMÍTKY

SANACESANACE

POTĚRYPOTĚRY

ETICS ETICS

lepidla a stěrky
penetrace podkladu

pastovité probarvené omítky
fasádní barvy

ochrana a čištění fasád
mozaikové omítky

Fasáda po 1 roce                  po 5 letech                        po 10 letech

běžná fasáda

AntiAging fasáda



  PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 
       DEVÍTINÁSOBNÝ BONUS PRO VÁŠ DŮM

SNIŽTE SVÉ NÁKLADY 
NA ENERGIE AŽ O 60 %

Díky zateplovacím systémům PROFI snížíte 

tepelné ztráty. Tak ušetříte až 60 % 

Vašich nákladů na vytápění.  

BYDLETE VE ZDRAVÉM 
BYTOVÉM KLIMA

PROFI zateplovací systémy vytváří díky 

zvýšeným teplotám na povrchu vnitřních 

stěn zdravé bytové klima. Celoročně 

bydlíte v příjemně temperovaných míst-

nostech. V zimě zůstane příjemně teplo, 

v létě osvěžující chladno.

UDRŽUJTE SVOJI FASÁDU DÍKY 
OMÍTCE PROFI ANTI-AGING 
PUTZ MLADOU 

I přes vlivy okolního prostředí zabráníte 

s omítkou PROFI Anti-Aging Putz 

znečištění Vaší fasády po mnoho let 

a ve srovnání s běžnou omítkou získáte 

dokonale barevnou fasádu.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ AKTIVNĚ

PROFI zateplovací systémy redukují 

spotřebu energie a tím emise CO2. 

Tím nesnížíte jen náklady, nýbrž 

významě přispíváte také k ochraně 

klimatu, čímž zmenšíte Vaši 

wekologickou stopu.

ZÍSKEJTE CENNOU 
OBYTNOU PLOCHU

PROFI zateplovací systémy Vám 

poskytují vynikající zateplení a celou 

řadu vhodných izolačních desek. 

Při menší tloušťce stěn získáte další 

cennou podlahovou plochu.

ZVYŠTE HODNOTU 
VAŠEHO DOMU

S PROFI zateplovacími systémy získáte 

vyšší investiční hodnotu Vašeho domu. 

Zlepšená energetická bilance vede 

dodatečně ke zvýšení celkové hodnoty 

Vaší budovy.

PŘIDĚLTE FASÁDĚ VAŠI 
OBLÍBENOU BARVU

Zvolte si Vaši oblíbenou barvu z našich 

vzorníků barev PROFI Standard a PROFI 

Premium, které nabízejí přes 200 

barevných odstínů.

ŠKODLIVÝ ELEKTROSMOG 
NECHEJTE VENKU! 

PROFI Faradayus zateplovací systém 

stíní až do 99,99 % vysokofrekvenčního 

elektromagnetického záření, který působí 

z vnějšku do obytného prostoru. Chraňte 

se před elektrosmogem!

ZÍSKEJTE SE ZATEPLOVACÍMI 
SYSTÉMY PROFI PENÍZE ZPĚT

PROFI zateplovací systémy Vám umožňují 

zažádat o čerpání dotace na úsporu 

energie. Informace získáte na příslušném 

úřadě.

PROFI FASÁDNÍ BARVY:
Vyberte si svou fasádní barvu 

z rozsáhlého vzorníku barev PROFI.

Oberputz
|

zdivo
lepící hmota

stěrková hmota

stěrková hmota

penetrace

probarvená omítka

tepelně izolační desky + hmoždinky

výztužná tkanina

S PROFI ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY K DOKONALÉMU ZATEPLENÍ

PŘEHLED ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

a ve srovnání s běžnou omítkou získáte 

dokonale barevnou fasádu.
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KATEGORIE SYSTÉM / IZOLANT

PROFI POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCHRANA 
ZDRAVÍ

VÝHODY A OBLAST POUŽITÍPROFI 
ANTI-AGING 

PUTZ
PROFI

AKRYLATPUTZ
PROFI

SILIKATPUTZ
PROFI

SILIKON-
HARZPUTZ

PROFI
FARADAYUS

EPS SYSTÉM PROFI EPS Použití: • univerzální systém pro zateplení budov

Výhody:  + cenově výhodný
               + jednoduše zpracovatelný

PROFI EPS AIR Použití: • univerzální systém pro zateplení fasád budov se zvýšenými nároky na prodyšnost

Výhody:  + vhodný pro zateplení starých budov i novostaveb 

  + vhodný pro objekty se zvýšenými nároky 
 na prodyšnost systému – bazény, lázně atd. 

  + jednoduše zpracovatelný

PROFI UNI - EPS

STEINWOLLE
SYSTÉM

PPROFI 
STEINWOLLE

Použití: • univerzální izolant pro zateplení fasád budov se zvýšenými nároky na požární ochranu

Výhody:  + izolant z ekologicky nezávadné suroviny
+ optimální tepelná a zvuková izolace
+ nehořlavý izolant
+ zateplení budov s oblým tvarem stěn

PROFI 
UNI - MW

Použití: • speciální systém pro zateplení nestandardních povrchů – cetris, plech, OSB, dřevo…

Výhody:  + univerzální použití
+ nehořlavý izolant
+ optimální tepelná a zvuková izolace
+ vhodný zejména pro dřevostavby a montované systémy

SOKLOVÝ
SYSTÉM

PROFI 
SOKLOVÝ SYSTÉM

Použití: • univerzální izolant pro zateplení soklů
 • splňuje požadavky požární a zvukové izolace

Výhody:  + vysoká pevnost v tlaku
+ menší nasákavost
+ odolný proti stárnutí
+ skvělé zateplení

          

 

Podrobnější informace  a montážní návody k jednotlivým systémům naleznete na webových stránkách  www.profi baustoffe.com

VÝHODY LEPÍCÍ  HMOTA KOTEVNÍ PRVKY STĚRKA VÝZTUŽNÁ 
TKANINA PENETRACE POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA

+ optimální poměr cena/výkon
+ dlouholetá funkčnost
+ snadná zpracovatelnost

PROFI Klebespachtel E, Klebespachtel AIR 
a Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Klebespachtel V30

Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 
014  (platné ETA hmoždinky) + požadavek 

na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm  

PROFI Klebespachtel E 
Klebespachtel AIR

a Klebespachtel Light AIR
PROFI Dickschichtklebespachtel

PROFI FARADAYUS Klebespachtel
PROFI Klebespachtel V30

Výztužná tkanina 
z aktuální nabídky 

PROFI, viz platný ceník 
PROFI

PROFI Uni Putzgrund 
weiss nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

PROFI Füllputz

+ zvýšená paropropustnost
+ dlouholetá funkčnost
+ podílí se na příznivějším 
   vnitřním klimatu 

PROFI Klebespachtel E, 
PROFI Klebespachtel AIR 
a Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Klebespachtel V30

Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 
014  (platné ETA hmoždinky) + požadavek 

na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm 

PROFI Klebespachtel AIR 
a Klebespachtel Light AIR

Výztužná tkanina 
z aktuální nabídky 

PROFI, viz platný ceník 
PROFI

PROFI Uni Putzgrund 
weiss nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

PROFI Füllputz

+ optimální poměr cena/výkon 
+ dlouholetá funkčnost
+ možnost aplikace na dřevěné 
   podklady a ocelový plech
+ ideální pro zateplení dřevostaveb

PROFI Uni AM
PROFI PURTHERM

Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 
014  (platné ETA hmoždinky) + požadavek 

na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm 
PROFI Uni AM

Výztužná tkanina 
z aktuální nabídky 

PROFI, viz platný ceník 
PROFI

PROFI Uni Putzgrund 
weiss nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

+ ekologický izolant
+ optimální tepelná a zvuková izolace
+ vysoká paropropustnost 
+ zvýšená požární odolnost

PROFI Dickschichtklebespachtel
a PROFI Klebspachtel Light AIR

PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel  

Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 
014  (platné ETA hmoždinky) + požadavek 

na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm 

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI Klebspachtel Light AIR

PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel

Výztužná tkanina 
z aktuální nabídky 

PROFI, viz platný ceník 
PROFI

PROFI Uni Putzgrund 
weiss nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 

PROFI Füllputz

+ ekologický izolant
+ optimální tepelná a zvuková izolace
+ vysoká paropropustnost 
+ možnost aplikace na dřevěné 
   podklady a ocelový plech
+ ideální pro zateplení dřevostaveb

PROFI Uni AM
PROFI Spachtel ZF

Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 
014  (platné ETA hmoždinky) + požadavek 

na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm 
PROFI Uni AM

Výztužná tkanina 
z aktuální nabídky 

PROFI, viz platný ceník 
PROFI

PROFI Uni Putzgrund 
weiss nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

+ vysoká mechanická odolnost 
   proti proražení
+ snížená nasákavost
+ optimální zateplení
+ zvýšená odolnost vůči 
   vlhkostnímu zatížení 

PROFI Klebespachtel E
 PROFI PURTHERM

Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 
014  (platné ETA hmoždinky) + požadavek 

na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm

PROFI Klebespachtel E
Klebespachtel AIR

a Klebespachtel Light AIR
PROFI Dickschichtklebespachtel

PROFI FARADAYUS Klebespachtel

Výztužná tkanina 
z aktuální nabídky 

PROFI, viz platný ceník 
PROFI

PROFI Uni Putzgrund 
weiss nebo

PROFI Uni Putzgrund 
probarvený

PROFI Silikatputz 
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz 

PROFI Füllputz

       –60 % 
   Energie-
kosten

+ m²

nostech. V zimě zůstane příjemně teplo, 

v létě osvěžující chladno.


