
Je to snad žert?

nabídka platí 
od 26. 4. 2010 do 30. 5. 2010

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

HmoždiNky FiscHer k Vaší objedNáVce FasádNí izolace isoVer zdarma! 

PODMÍNKY AKCE

Nakupte fasádní izolace isover NF 333 nebo isover TF v objemu 

20 m3 až 40 m3 a získejte ZDARMA hmoždinky fischer!

A Brand of Saint-Gobainwww.isover.cz

www.fischer-cz.cz

A
K

C
E

Isover NF 333 - fasádní deska s kolmými vlákny

Isover TF - fasádní deska s podélnými vlákny
■  výborné tepelně izolační schopnosti
■  nový rozměr desky 600 x 100 mm
■	 snadná a rychlá montáž

■		rychlejší aplikace a menší spotřeba kotev 
 - větší rozměr desky s kolmými vlákny 333 x 1000 mm
■		lepší manipulovatelnost - nižší hmotnost ve srovnání 
 s deskou s podélnými vlákny
■		lze snadno řezat a výborně brousit
■		možnost zateplení i zaoblených stěn

■		vysoká pevnost v tahu 80 kPa
■		široký sortiment tlouštěk 20 - 300 mm
■		za určitých podmínek se nemusí mechanicky  

kotvit
■		nižší cena ve srovnání 
 s deskou s podélnými vlákny

Materiály Isover NF 333 (SVT 376) i Isover TF (SVT 374) 
jsou zaregistrovány v dotačním programu Zelená úsporám.

V termínu 26. 4. - 30. 5. 2010 od nás získá objednavatel zdarma talířové hmoždinky fischer k objednávkám materiálů 
Isover NF 333 a Isover TF v objemu min. 20 m3 až max. 40 m3 s místem dodání na stavbu. V rámci akce budeme 
dodávat 6 ks hmoždinek Termofix CF ke každému m2 materiálu Isover TF nebo 3 ks hmoždinek Termofix CF včetně 
podkladního talíře DT 140 ke každému m2 materiálu Isover NF 333 v délce dle tloušťky objednávaného materiálu, 
maximálně však pro tloušťku materiálu 180 mm.  
Hmoždinky budou odeslány zdarma službou ToPTrANS na adresu koncového zákazníka uvedenou na dané objednávce a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů po dodání izolace na stavbu.

■  talířová hmoždinka z kvalitního plastu
■	 předmontovaný pozinkovaný ocelový trn
■  vhodné pro cihly (plné i děrované) i beton
■	 nevhodné pro pórobeton a plynobeton (např. Ytong)

■  vhodný v kombinaci s hmoždinkou Termofix CF pro 
upevnění izolačního materiálu s kolmými vlákny 
Isover NF 333

Termofix CF Podkladní talíř DT 140


