
Висококачествени битумно-рулонни хидроизолационни мембрани TIMIZOLIRKA 
FRAGMAT

В днешни дни концентрацията на сгради става все по-голяма в градската среда. 
Следвайки тенденциите максимално да се увеличава обема в обитаемите помещения се 

увеличава и площта на плоските покриви в сградите. Покривът, освен функциите да 
защитава сградите от атмосферни въздействие изпълнява и други функции. В 

                        Топ теми:

>  Предложение за майстори: 
Висококачествени Италиански битумни 
рулонни хидроизолации Laribit
>  Ново: OSB плочи Swiss Krono и Egger
>  Ново: Битумни керемиди, произведени от 
KRZ
>  Ново: Битумно - рулонна хидроизолация 
Fragmat TIM Izolirka 
>  Ново: Аксесоари за покривни системи, 
производител Italprofili

Очаквайте в следващия брой: 
Паронепропускливи и паропропускливи 
фолиа, произведени от Foliarex

    Уважаеми дами и господа,

Пожелаваме Ви успешен бизнес с нашите 
нови предложения! 

Сърдечни поздрави,
Екипът на Б+М Новини

НОВО: С удоволствие ви информираме, че 
включихме в нашата продуктова гама всички видове 
OSB плочи на водещите европейски производители 
Swiss Krono и Egger, които можете веднага да 
закупите при нас. OSB 2 и OSB 3 са 
мултифункционални плочи  с разнообразни 
приложения за сухи и влажни условия.

> Повече ...

                                      ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАЙСТОРИ:  
                                      Италиански битумни изолации      
                                      

Зимата е към своя край! Сега на ход сте Вие!
Отстранете пораженията от суровите атмосферни 
влияния на най-агресивния сезон с нашите 
материали!
Специално за Вас сме подготвили следните 
атрактивни цени на битумни рулонни 
хидроизолации Laririt Gilly:
�  Gilly P 4 кг, цена 3.98 лв/м²
�  Gilly PА 4 кг, цена 4.06 лв/м²
�  Gilly PА 4.5 кг, цена 4.34 лв/м²
Цените са без ДДС и с период на валидност
от 02 Април до 22 Април 2018г.

С висококачествените Италиански битумни рулонни 
хидроизолации Laribit Вие ще бъдете в състояние 
да предложите надеждно решение за Вашите 
клиенти на цена без конкуренция.

> Повече ...



НОВО: Висококачествени аксесоари за покривни 
системи, производител Italprofili

С цел да удовлетворим високите изисквания и да 
откликнем на необходимостта за адекватни решения 
за всички разнообразни случаи ние предлагаме 
пълна гама от аксесоари за покриви, производство 
на италианската фирма ITALPROFILI. 

> Повече ...

Уважаеми партньори,

Имаве удоволствието да ви информираме, че вече предлагаме на пазара пълна гама
материали за реализиране на всякакъв тип покриви и хидроизолационни системи.

НОВО: Битумни керемиди, произведени от KRZ - уникална красота от естествени цветове

Поддържаме изключително богата гама от битумни керемиди RoofShield и пълна гама
аксесоари за реализиране на системата, която ще задоволи и най-изтънчените
претенции на клиента.

> Повече ...

НОВО: Битумно - рулонна хидроизолация Fragmat TIM Izolirka 

С цел предлагането на пълно техническо решение за високите изисквания на нашите 
клиенти, ние предлагаме висококачествените битумно - рулонни хидроизолационни 
мембрани на словенската фирма FRAGMAT TIM IZOLIRKA. Продуктовата гама е 
изключително богата, а именно:

> Повече ...


