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Artyku  promocyjny

Bloczki elewacyjne TOM firmy JONIEC to 
materia , który doskonale sprawdza si  jako 
ostatnia warstwa ciany trójwarstwowej. 
Wieloletnia trwa o  bloczków TOM pozwa-
la unikn  kosztów zwi zanych z koniecz-
no ci  regularnego malowania i renowacji 
cian zewn trznych. W klimacie, w którym 

zanieczyszczenie powietrza i warunki kli-
matyczne powoduj  ci g e brudzenie cian 
– ma to kolosalne znaczenie. Elewacj  TOM 
mo na szybko i skutecznie wyczy ci  za po-
moc  zwyk ej myjki ci nieniowej. Ta metoda 
b yskawicznie przywróci jej pierwotn wie-
o . Odporno  na uszkodzenia mechanicz-

ne to dodatkowa zaleta, któr  trudno przece-
ni  w codziennej eksploatacji. Bloczki TOM 
s  solidne i trwa e, a jednocze nie estetycz-
ne i stylowe. upana struktura powierzchni 
umo liwia uzyskanie niepowtarzalnego wy-
gl du elewacji.

Bloczki TOM mo na wykorzysta  do budo-
wy cian domów jednorodzinnych, obiektów 
u yteczno ci publicznej, gara y lub innych 
elementów przydomowej aran acji. atwo
ich uk adania znacz co upraszcza i przy-
spiesza czas budowy. Elementy nadpro o-
we i bloczki naro ne u atwiaj  wyko czenie 
trudnych za ama  i wg bie . Rozmaite kolo-
ry (piaskowy, stalowy, piryt, vera i cytryn) do-
skonale wpasuj  si  w ka de otoczenie, które 
chcemy zaaran owa . Atrakcyjna cena dodat-
kowo zach ca do ich zakupu. 

Do wyboru mamy dwie grubo ci bloczków 
TOM. Te o grubo ci 20 cm wietnie spraw-
dzaj  si  w przypadku elewacji budynków 
u yteczno ci publicznej, natomiast te o gru-
bo ci 10 cm mo na zastosowa  w sytuacji, 
gdzie nie chcemy straci  powierzchni u yt-
kowej oraz gdy wa ne jest dla nas mniejsze 
obci enie cian. 

Zobacz, jak atwo mo esz mie
elewacj atw  w utrzymaniu!
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Pi kna elewacja to w du ej 
mierze efekt jej dobrego 
wykonania. Dba o  o ni
w kolejnych latach eksplo-
atacji jest nieod cznym 
elementem ycia wszyst-
kich posiadaczy domów. 
Dlatego te  ka de rozwi -
zanie, które spowoduje, e
elewacja nie utraci swych 
pierwotnych walorów jest 
na wag  z ota.

joniec promocyjny bd1-2.indd 100joniec promocyjny bd1-2.indd   100 2015-01-17 13:05:032015-01-17   13:05:03


