URSA GLASSWOOL®
URSA SECO®
URSA XPS®

URSA hőhídmentesítés tetőjéhez!
Tegye élhetővé régi tetőterét,
vagy építsen újat:
URSA termékekkel!
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URSA TETŐ

A promócióban részt vevő termékek EGYÜTTES VÁSÁRLÁSÁVAL*
Ön GARANTÁLTAN:
• ajándékba kapja meg a hőhídmentesítő URSA XPS anyagot tetőjéhez
• hosszútávú, energiatakarékos megoldást építhet, környezetbarát és
fenntartható termékekkel
A promócióban részt vevő, beépített tetőtér szigeteléséhez ajánlott URSA termékek:
Ásványgyapot anyagok:

Tetőfóliák és kiegészítők:

• PURE 35 RN (λd=0,035 W/mK)
• URSA DF 32 (λd=0,032 W/mK)
• URSA DF 35 (λd=0,035 W/mK)
• URSA DF 37 (λd=0,037 W/mK)

• URSA SECO PRO 0,04 fólia
• URSA SECO PRO 100 vagy URSA SECO PRO 2 fólia
• URSA SECO PRO KP ragasztótekercs
• URSA SECO PRO KA ragasztótekercs
• URSA SECO PRO DKS ragasztó

A méretezésben és az anyagkalkulációban az URSA szakemberei nyújtanak segítséget.
URSA értékesítő és szaktanácsadó kollégák
Nyugat-Magyarország
Budapest, Pest megye
Dél-Magyarország
Kelet-Magyarország

Simó István
Varga Tamás
Lőrincz Lajos
Csengery Zsolt

+36 30 9433 046
+36 20 9721 266
+36 30 9988 324
+36 30 9659 438

istvan.simo@uralita.com
tamas.varga@uralita.com
lajos.lorincz@uralita.com
zsolt.csengery@uralita.com

*Az akció érvényes: min. 100 m2 URSA ásványgyapot + a hozzá tartozó URSA SECO tetőfóliák és kiegészítők vásárlása
esetén, a kereskedőinknél 2013. július 15. és 2013. november 15. között leadott megrendelésekre.

Szigetelés egy jobb holnapért
Insulation for a better tomorrow

Tető építés vagy felújítás
URSA XPS-bakos rendszerrel

URSA ÜVEGGYAPOT

URSA XPS

URSA SECO tetőfóliák
és kiegészítők

ELŐNYÖK:
• komplex megoldás: szarufa-magasítás+hőszigetelés+alátét fólia
• optimális ár-érték arány más megoldásokhoz képest
• az XPS-bakoknak köszönhetően minimálisra csökken a szarufa vonalmenti hőhídhatása
• szarufa vagy vasbeton koporsófödém feletti hőszigetelési rétegrend is kialakítható

TOVÁBBI ELŐNYÖK FELÚJÍTÁSNÁL:
• a felújítási munkák során is lakható marad a tetőtér
• a belső téri burkolat megbontása nélkül végezhető a felújítás
• épületfizikailag helyére kerülnek a páratechnikai rétegek: véglegesen megszűnnek
a lakótérben és az épület szerkezetében kialakult problémák

www.ursa.hu

