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KDKPRO ocieplanie pianką Bydgoszcz
http://www.kdkpro.pl/systemy-zamknieto-komorkowe

Pianka PUR jest innowacyjną metodą ocieplania obiektów budowlanych. Przez swoją wyjątkową strukturę
dokładnie pokrywa trudno dostępne miejsca. Przeciwstawnie do innych materiałów związanych z ociepleniem
powłoka izolacyjna pianki pro jest bardzo cienka i nie zajmuje zbyt dużej ilości miejsca. Firma KDK Pro
proponuje swoim Klientom ocieplenia natryskowe z użyciem pianki pro. Od prawie 20 lat współpracujemy z
zleceniodawcami małych i dużych inwestycji, ocieplając budynki nowoczesną pianką PUR.

Pianka poliuretanowa nadaje się do stosowania zarówno przy ociepleniach domów, jak i hal magazynowych.
Najważniejsze walory tego materiału to dobra efektywność cieplna, kompozycja ułatwiająca aplikację w
miejsca o utrudnionym dostępie, niezmienne właściwości strukturalne i niski współczynnik nasiąkania wody.
Zastosowanie pianki PUR w ociepleniach całkowicie likwiduje się powstawanie tzw. mostków cieplnych i
hamuje się rozwój pleśni i grzybów. Z tego względu materiał jest przyjazny alergikom i precyzyjnie izoluje
pomieszczenia mieszkalne, jak i użytkowe. 

Izolacja natryskowa pianką poliuretanową to oszczędność czasu, powierzchni i budżetu. Jako
przedsiębiorstwo z 20 letnim doświadczeniem możemy zagwarantować fachowe wykonania i wysoką
efektywność izolacyjną. Wprowadzając ten produkt do powszechnego użytku mieliśmy nadzieję, że może on
zmienić technologię ociepleń w Polsce. Nie myliliśmy się, gdyż aktualnie co raz więcej osób korzysta z
izolacji pianką PRO. Zachęcamy Państwa do wypróbowania oferty naszej firmy i do podjęcia współpracy.
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