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Pianka PRO jest nowoczesną techniką ocieplania budynków. Dzięki swojej wyjątkowej strukturze dokładnie
pokrywa skomplikowane powierzchnie. Przeciwnie do innych materiałów ociepleniowych powłoka izolacyjna
pianki pro ma grubość jedynie 60mm przez co nie wypełnia zbyt dużej ilości miejsca. Mieszcząca się pod
Toruniem firma KDK Pro oferuje Państwu ocieplenia natryskowe z użyciem pianki pro. Od ponad 20 lat
specjalizujemy się w różnych typach zleceń, ocieplając budynki przy zastosowaniu pianki PUR.

Pianka poliuretanowa może być stosowana zarówno przy ociepleniach domów, jak i hal magazynowych.
Najistotniejsze cechy tego produktu to doskonała efektywność cieplna, forma zapewniająca precyzyjną
aplikację w miejsca o utrudnionym dostępie, niezmienne właściwości strukturalne i niski współczynnik
nasiąkania wody. Stosując pianką pro w ociepleniach obiektów całkowicie eliminuje się występowanie tzw.
mostków termicznych i hamuje się rozrost pleśni i grzybów. Patrząc z tej perspektywy produkt nie wywołuje
żadnych reakcji alergicznych i perfekcyjnie zabezpiecza budynki mieszkalne, jak i użytkowe. 

Ocieplenie natryskowe pianką PUR gwarantuje oszczędność czasu, powierzchni i pieniędzy. Jako firma z
bogatym doświadczeniem gwarantujemy rzetelne wykonania i wysoką skuteczność cieplną naszych izolacji.
Wdrażając ten produkt na rynek mieliśmy nadzieję, że może on wpłynąć na technologię ociepleń w Polsce.
Mieliśmy rację, gdyż dzisiaj co raz więcej Klientów wybiera izolację pianką PUR. Zachęcamy Państwa do
skorzystania z oferty naszej firmy i do konsultacji z naszymi pracownikami.
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