Spoštovani kupci!
Podjetje Madizajn Zg. Pirniče d.o.o. je na slovenskem trgu, že več kot dve
desetletji prisotno na področju tesnilnih in lepilnih sistemov za gradbeništvo in
splošno uporabo. Upamo, da smo Vam vedno ustrezno pomagali pri rešitvah,
svetovanju in dobavi naših proizvodov. Morda ni zanemarljivo povedati, da je
Madizajn kot prvi izpeljal kar nekaj projektov v gradbenem sektorju, zadnji
med njimi je še kako pomemben in aktualen, saj je povezan z energijskim
varčevanjem in trajnostno gradnjo. Med tem se je marsikaj spremenilo od
menjave proizvodov, nekaj zunanjih podob, do krčenja asortima in še bi lahko
naštevali.

Sistem prepoznavanja
po barvah in kodah

Podobno kot na splošno v življenju, se običajno vračamo nazaj h koreninam.
Nekaj podobnega bi lahko rekli ob tokratni spremembi prenove naših
proizvodov oz novem projektu. V želji, da Vas še naprej kakovostno servisiramo
in skrbimo za Vašo konkurenčnost v naslednjem obdobju, smo se odločili, da
se vrnemo h koreninam. V ta namen Vam predstavljamo novo celostno podobo
proizvodov v sodelovanju z nemškim industrialcem Michaelom illbruckom,
bivšim solastnikom podjetja illbruck. Michael se je po slabem desetletju
vrnil v branžo, kupil bivšega konkurenta in podjetje poimenoval v Pinta
abdichtung. Znan je predvsem po imenu za predkomprimirane tesnilne sisteme
Compriband, ki so zaznamovali obdobje vse od leta 1950 in postali sinonim
za tovrstna tesnila v Evropi in širše. Sistemi se uporabljajo za energijsko
varčno in trajnostno gradnjo objektov po evropskih smernicah EnEV oz RAL.
Podjetje je po zajetnem vložku v posodobitev proizvodnje skokovito porastlo,
kajti povpraševanje po tovrstnih sistemih in zanesljivosti je enormno. Podjetje
Michaelu pomaga voditi priznani strokovnjak za predkomprimirane tesnilne
trakove in nekdanji uslužbenec illbrucka, Rudiger Daniel, ki je pomembno
vplival na razvoj illmod trakov.

Alkoksi		FN
Acetoksi		SG
Akrili		AC
Hibridi		HB
PU pene
GF
Lepila		PU
Butil		BL
Bitumen		BT
Požarni sistemi
Tesnilni trakovi
Folije
Dodatki

Lahko bi rekli, da so sinergični učinki botrovali blagovni znamki CONNECT
Sealant Systems, ki Vam jo v nadaljevanju želimo predstaviti.
Najprej Vam predstavljamo montažne PU pene in lepila modernih formulacij, ki
so pomembna vez pri gradnji. Ponujamo vam proizvode, ki so skladni z vsemi
evropskimi standardi in smernicami za energijsko varčnost EnEV. Ponudba torej
zajema montažne PU pene za vgradnjo oken z visokokakovostnimi lastnostmi
toplotne izolacije, zaviranja zvoka in zraka, elastičnosti, homogene strukture
in ognje odpornosti. Za same uporabnike je zlasti pomembna možnost uporabe
skozi vso sezono, nizko ekspanzijo, možnost popolne zapolnitve aplikacij in
nenazadnje primerne cene. Razumljivo je PU pene mogoče uporabiti tudi za
vse ostale, aplikacije v gradbeništvu.

S spoštovanjem, ekipa Madizajn.
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V nadaljevanju smo pripravili tudi vse vrste lepilnih in tesnilnih mas CONNECT
Sealant Systems, od kislinskih, sanitarnih, nevtralnih, poliuretanskih in
modernih hibridnih sistemov, ki bodo v prihodnje zagotovo krojili uporabo
na različnih področjih. Gre namreč za moderne, ekološko zelo neoporečne
in človeku prijazne proizvode. Izdelki bodo imeli barvno povezljiv izgled s
pasicami, sicer pa bodo v modri barvi, kakršne so že predstavljene montažne
pene.

Silikonske tesnilne
mase

Zastopa in prodaja: Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
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Nova generacija
človeku prijaznega in
kvalitetnega tesnenja.

SG 240 Silikon za steklitve
CONNECT SG 240 silikon za steklitve je
enokomponentna acetatna silikonska tesnilna
masa z dodatkom fungicida. Namenjena za
uporabo pri vodovodnih inštalacijah in steklarstvu.
Primerna je za tesnjenje in zapolnjevanje v
gradbeništvu na področju zasteklitev, sanitarnih
prostorih in kuhinjah kot so: spoji z umivalniki,
tuš kadmi, plastičnimi kadmi, pomivalnimi koriti,
fugiranje ploščic...

AC 700 Akrilna tesnilna masa
CONNECT AC 700 akrilna tesnilna masa
je izdelana na vodni disperziji. Primerna za
tesnjenje reg z manjšimi raztezki in možnostjo
prebarvanja med oknenskimi in vratnimi
podboji ter zidovjem, mavcem, med mavčnimi
ploščami…
Poleg tega se uporablja za tesnjenje razpok
in spojev poroznega betona, kamna, ometa in
lesa. Primerna za notranja in zunanja dela.

Prednosti:
Hitro utrjevanje,
Enostavna za obdelavo,
Združljiva z barvami in poslikavami,
Zadržuje vlago.

FN 201 Okenska tesnilna masa
CONNECT FN 201 okenski nevtralni silikon
je odlična trajno-elastična tesnilna masa za
različna tesnjenja in fugiranja v gradbeništvu.
Gre za moderno okolju in človeku prijazno
formulacijo, nove generacije.
Odlično se lepi praktično na vse površine,
zato je primerna za zasteklitve, za energijsko
varčno tesnjenje oken, fugiranje na fasadah...
Ima močan protiglivični učinek, zato je
primerna tudi za fugiranje v kopalnicah,
kuhinjah, skratka povsod, kjer je velika
možnost prisotnosti vlage.

Prednosti:
Izdelek je namenjen tudi za energijsko
varčno in trajnostno vgrajevanje oken
in vrat po evropskih smernicah EnEV
oz. RAL,
Posebej primeren za zasteklitve,
Odporen proti zunanjim vplivom in UV
stabilen,
Odlično se obnese na predelih, kjer je
večja prisotnost vlage,
Za fugiranje v kopalnicah in kuhinjah.

Prednosti:
Visoka trajna elastičnost,
Na splošno odporen na čistilna 		
sredstva v kopalnicah,
Odporen na staranje in vremenske vplive,
Vsebuje protiglivične lastnosti.

FN 202
CONNECT FN 202 okenski nevtralni silikon je
odlična trajno-elastična tesnilna masa za različna
tesnjenja in fugiranja v gradbeništvu. Gre za
moderno okolju in človeku prijazno formulacijo,
nove generacije.
Odlično se lepi praktično na vse površine, zato
je primerna za zasteklitve, za tesnjenje oken,
fugiranje na fasadah...
Na voljo le v črevih 600 ml.

Prednosti:
Posebej primeren za zasteklitve,
Različna dela v gradbaništvu,
Odporen proti zunanjim vplivom in UV stabilen,
Odlično se obnese na predelih, kjer se
pričakujejo večji raztezki,
Za fugiranje.

