MURVINYL
Systémy obkladů
fasád a říms
Murvinyl nabízí kompletní řešení pro obložení fasád štítů, říms
nebo okapů. Se systémem pero-drážka lze tyto proﬁly snadno
osazovat, přičemž poskytují veškeré výhody výrobků PVC.

www.deceuninck.cz

Přednosti obkladů MURVINYL

▪ estetický vzhled

▪ snadno zpracovatelné

▪ snadná montáž

▪ možnost kombinace

▪ minimální nároky na údržbu

se zateplovacími materiály

▪ 3 odstíny barev

▪ odolné proti nepříznivým

▪ záruka 10 let u bílých proﬁlů na
mechanické vlastnosti a barevnou stálost
▪ záruka 5 let u barevných proﬁlů na

vlivům počasí
▪ hygienicky nezávadné
▪ 100% recyklovatelné

barevnou stálost

Fasádní proﬁly

Odvětrávaný zateplovací systém
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Římsové proﬁly
kód produktu

40
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Ventilační mřížky
kód produktu

123
Ø 36 mm

kód produktu

165

A podkladní zdivo
B latě s nátěrem na výšku (6 x 4 cm) s izolačními
deskami tl. 6 cm (polystyren, skelná vata, odrazová fólie). Latě přichytit podélně hmoždinkami
se šrouby.

BARVY
003
bílá

1110
zlatý dub*

1025
tmavý dub*

0015
béžová**

C latě s nátěrem (2 x 4 cm) přichytit svisle pro zajištění
cirkulace vzduchu - větrací vrstva.
D vlastní podhledový obklad Murvinyl

* Platí pouze pro proﬁl 130. Venkovní použití barevných proﬁlů konzultujte se svým dodavatelem.
** Pouze pro interiérové použití.
Okna a dveře - Systémy pro plastová okna, dveře a zimní
zahrady s vynikajícími vlastnostmi a kvalitou konstrukce
Exteriéry - Elegance, trvanlivost, rozmanitost stylů a odstínů
pro venkovní obklady
Interiéry - Kvalitní PVC parapety s dlouhou životností a bohatou nabídkou barev
Zahrady - Inovativní systémy využívající nejmodernější technologie a materiály pro terasy a bazény
Více informací na www.deceuninck.cz
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