
Būvmateriāli

PROFCENTRS
Fasāžu, mūrjavu, �īžu līmju un

 grīdas sistēmu izplatītājs

Kontaktinformācija:
 
SIA “PROFCENTRS”
Ventspils iela 63a
Rīga, LV-1046

T (+371) 6 7455613      
M (+371) 2 9214945
E info@profcentrs.lv 
W www.profcentrs.lv

CERESIT PRO centrs:

Ganību Dambis 7a, Rīga     T (+371) 6 6001066

CERESIT PRO centrs:

Zemnieku iela 60, Liepāja    T (+371) 6 3480878

Vairāk informācijas par uzņēmumu varat atrast apmeklējot mājas lapu www.buvlaukums.lv

CERESIT fasāžu siltināšanas sistēma.

Laikā, kad ārā iestājas sals, temperatūra 
telpās ievērojami samazinās. Šī 
problēma skar visas ēkas – no nelielām 
ēkām līdz pat milzīgiem debesskrāpjiem. 
Lielākā daļa siltuma izplūst no ēkām caur 
nepietiekami izolētām sienām.

Intensīva telpu apsildīšana – tas ir tikai 
īslaicīgs risinājums, kas turklāt saistīts ar 
lieliem izdevumiem par patērēto enerģiju 
un vides piesārņošanu. 

Sienu termiskās izolācijas paaugsti- 
nāšana – tas ir Ceresit siltināšanas 
sistēmu darbības pamatnosacījums. Tas 
apvieno sevī siltuma zudumu problēmu 
tehnisko risinājumu ar daudzveidīgu un 
estētisku fasādes apdari. Ceresit 
sistēmas paaugstina telpu komfortu, 
samazina ēku apsildīšanas izmaksas un 
veicina dabīgās vides aizsardzību.

Ceresit markas produkti attaisno sevi 
gan visa veida investīcijās, gan arī 
ģimenes māju celtniecībā. Kā ik gadu –
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Kvalitatīvi būvmateriāli celtniecības nozares profesionāļiem, kā arī māju un dzīvokļu īpašniekiem  kuri 
vēlas vislabāko rezultātu savam darbam - tie ir SIA PROFCENTRS piedāvātie materiāli. Mūsu produktu 
klāstā Vācijas koncerna HENKEL ražotie materiāli �īzēšanai, ēku fasāžu siltināšanai un krāsošanai, grīdu 
izlīdzināšanai, hidroizolācijai  ar preču zīmi CERESIT, krāsas, lakas, špakteļtepes, krāsošanas instrumenti 
no Dānijas lielākā krāsu ražotāja FLUGGER, celtniecības putas, silikoni un līmes no Eiropas līdera šajā 
nozarē - DenBraven.

Būvlaukums.lv kods: PR0260
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Preču zīmes

ziema noteikti iestāsies! Savukārt  
Ceresit siltināšanas sistēma ļaus Jums 
kārtīgi sagatavoties tās atnākšanai. 

Ceresit piedāvā ārējo sienu divas 
siltināšanas sistēmas. Sistēmā Ceresit 
Popular kā termoizolācijas materiāls ir 
polistirols, savukārt Ceresit Wool Clasic 
sistēmā – minerālvate fasādēm. Abas 
sistēmas ietver virkni savstarpēji 
piemērotu Ceresit materiālu: gruntējošos 
preparātus, līmējošās javas, apmetumus, 
krāsas, impregnātus. Pareizi siltinātā ēkā 
valda atbilstošs mikroklimats. Ziemā 
sienu virsma neizsalst, bet karstās 
vasaras dienās – termoizolācija 
nodrošina iekštelpās patīkamu vēsumu. 

Pateicoties BioProtect 
formulai, sienu virsma ir
efektīvi aizsargāta pret
pelējuma, sēņu un citu
veidojumu izraisīto bioloģisko koroziju. 

Aicinām māju un dzīvokļu  īpašniekus 
nākt uz mūsu CERESIT PRO Centriem, 
lai konsultētos bez maksas ar mūsu 
speciālistiem par Jums izdevīgākā 
materiāla izvēli. Sienu siltināšana – 
investīcija, kas atmaksāsies!


