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Kiedy  ciep o i przytuln  atmosfer  zapew-

ni  móg  tylko ogie  z tradycyjnego kominka. 

To w a nie on sprawia , e w zaciszu w asne-

go domu mogli my odpr y  si  i wypocz .

Dzi  w nowoczesnych mieszkaniach i domach 

oraz w biurach mo emy liczy  na... FOVEO 

TECH.  Ciep y pomara cz, otulony grafito-

wym po yskiem, doskonale obrazuj  przekaz 

nowej marki FOVEO TECH, z aci skie-

go oznaczaj cej „rozgrzewam”.  

Aby zapewni  sobie sta y kom-

fort cieplny we w asnych czterech 

cianach, warto skorzysta  z po-

mocy najlepszych. Nowo  na ryn-

ku – Profesjonalne Systemy Ocieple

FOVEO TECH to marka wyj tkowa. 

Jej oferta obejmuje szerok  gam  pro-

duktów, tworz cych systemy optymal-

nie dopasowane do ró norodnych wa-

runków u ytkowania:

W ofercie FOVEO znajduj  si  zaprawy kle-

j ce do styropianu, do siatki zbroj cej i we ny 

mineralnej. Prócz nich dost pne s  podk ady 

gruntuj ce pod tynki, a tak e tynki (mineral-

ne, akrylowe, akrylowo-silikonowe, silikatowe 

i silikonowe), grunty pod farby fasadowe oraz 

wielobarwne farby fasadowe (akrylowe, silika-

towe, silikonowe). 

Szeroki wachlarz gotowych rozwi za

systemowych zosta  podzielony ze wzgl du

na zastosowany materia  termoizolacyjny na 

dwie grupy. Wyró niamy FOVEO TECH S

– z u yciem styropianu i FOVEO TECH W

– z u yciem we ny mineralnej. 

FOVEO TECH to marka kompletna. 

Nowoczesny i profesjonalny system ocieple

odpowiada potrzebom coraz bardziej wyma-

gaj cych klientów, a FOVEO TECH nie tylko 

ociepla, lecz pozwala te  oszcz dza  – zmniej-

sza nasze wydatki na energi .

FOVEO TECH to Profesjonalne Systemy 

Ocieple  Budynków – szeroki wachlarz roz-

wi za , opartych na tynkach dekoracyjnych 

doskona ej jako ci, wyst puj cych w bogatej 

gamie kolorystycznej. Znajduj  one zastoso-

wanie zarówno w budynkach nowo wzno-

szonych, jak i w ju  istniej cych, w zabudo-

wie jedno- i wielorodzinnej. To doskona e

materia y do renowacji budynków pod k -

tem izolacji cieplnej, ochrony ich konstruk-

cji i zmiany wygl du zewn trznego.

FOVEO TECH to filozofia oparta na syste-

mie „Protect & Decorate”, którego g ównym 

celem jest podniesienie jako ci naszego y-

cia poprzez zapewnienie odpowiednich wa-

runków dla pracy i wypoczynku. Filozofia 

ta wyra a si  w d eniu do zapewnienia od-

powiedniej ochrony budynków i dba o ci 

o estetyk  przestrzeni zarówno przy tworze-

niu nowych elewacji budynków, jak i pod-

czas renowacji istniej cej ju  zabudowy. 

„Protect & Decorate” to tak e ochrona 

rodowiska naturalnego, wynikaj ca ze 

zmniejszonego zapotrzebowania na ener-

gi  elektryczn , gaz, olej opa owy, czy w giel.

Produkty FOVEO TECH oparte s  na la-

boratoryjnie opracowanej formule, 

która doskonale chroni przed szko-

dliwym dzia aniem czynników bio-

logicznych, zara eniem zarodni-

kami alg i grzybów ple niowych. 

Specjalne preparaty zapewniaj  czy-

ste, zdrowe elewacje odporne na ko-

rozj  mikrobiologiczn .

Produkty FOVEO TECH to kombinacja 

sk adników umo liwiaj cych  bardzo a-

tw  aplikacj . Tynki i farby fasadowe cha-

rakteryzuj  si  optymaln  przyczepno ci

do pod o a.


