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Pianka PRO jest innowacyjną metodą ocieplania obiektów budowlanych. Przez swoją wyjątkową strukturę
dokładnie pokrywa miejsca o skomplikowanym dostępie. Przeciwnie do innych materiałów do ocieplania
powłoka izolacyjna pianki PUR ma grubość jedynie 60mm i nie wypełnia dużej ilości miejsca. Mieszcząca się
pod Toruniem firma KDK Pro oferuje Państwu systemy ociepleń natryskowych. Od prawie 20 lat
specjalizujemy się w różnych typach zleceń, ocieplając budynki z użyciem innowacyjnej pianki PRO.

Pianka poliuretanowa nadaje się do używania zarówno przy ociepleniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Najistotniejsze zalety tego produktu to doskonała izolacja cieplna, forma ułatwiająca aplikację w trudno
dostępne miejsca, niezmienne właściwości strukturalne i niski współczynnik absorpcji wody. Użycie pianki
pro w ociepleniach obiektów całkowicie eliminuje się występowanie tzw. mostków cieplnych i minimalizuje
się rozrost grzybów i pleśni. Pod tym względem produkt jest przyjazny alergikom i doskonale chroni obiekty
mieszkalne, oraz użytkowe. 

Izolacja natryskowa pianką PUR gwarantuje oszczędność pracy, miejsca i wydatków. Jako przedsiębiorstwo z
bogatym doświadczeniem możemy zagwarantować solidne wykonania i wysoką skuteczność izolacyjną.
Wdrażając ten produkt do powszechnego użytku wierzyliśmy, że może on zmodernizować technologię
ociepleń w naszym kraju. Nasz pomysł sprawdził się, gdyż aktualnie co raz większa liczba osób decyduje się
na izolację pianką PUR. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z oferty naszej firmy i do konsultacji z
naszymi pracownikami.
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