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• ОТЛИЧНА ПОКРИВНОСТ

• ВИСОКА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ

• МАШИННО ТОНИРАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРИОРНИ   БОИ И РЕШЕНИЯ ОТ 



• ОТЛИЧНА ПОКРИВНОСТ

• ВИСОКА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ
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• ПРЕМОСТВАЩИ ПУКНАТИНИ

• UV и АТМОСФЕРО УСТОЙЧИВИ

• ЕЛАСТИЧНИ и ГЪВКАВИ

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ   И СИСТЕМИ ОТ



• ПРЕМОСТВАЩИ ПУКНАТИНИ
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• МЕХАНИЧНО и ТЕРМО УСТОЙЧИВИ

• ХИГИЕННИ и ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВИ

• ГЛАДКИ и ПРОТИВОПЛЪЗГАЩИ

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ   И СИСТЕМИ ОТ



• МЕХАНИЧНО и ТЕРМО УСТОЙЧИВИ

• ХИГИЕННИ и ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВИ

• ГЛАДКИ и ПРОТИВОПЛЪЗГАЩИ

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ   И СИСТЕМИ ОТ
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Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:
    

     

   

     
       
    
 
     

       

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~







 

~

~










































~








~

~

~




~




~~

~~







76 77

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА








   
   

    



   



   


    


   

















Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:


     

 

     

   

     

       

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà: ≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà: ≤



~







 

~

~




















~













~

~









~




~




~~

~~







~





 ~

 ~









76 77

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА








   
   

    



   



   


    


   

















Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:


     

 

     

   

     

       

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà: ≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà: ≤



~







 

~

~




















~













~

~









~




~




~~

~~







~





 ~

 ~









78 79

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ








   
  
    
    

      




    


    



















Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:






    
     
   
       
    
      






      

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà: ≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~







 

~

~




















~













~

~









~




~




~~

~~







~ 






 ~ 

 ~ 





~ 
~ 

~ 












78 79

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ








   
  
    
    

      




    


    



















Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:






    
     
   
       
    
      






      

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà: ≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~







 

~

~




















~













~

~









~




~




~~

~~







~ 






 ~ 

 ~ 





~ 
~ 

~ 












80 81

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА








   
     

      
    



    





      















Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:






    
     
    

     

   


     
      
      

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~







 

~

~














~













~

~









~




~




~~

~~
  

 ~

 ~












80 81

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА








   
     

      
    



    





      















Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:






    
     
    

     

   


     
      
      

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~







 

~

~














~













~

~









~




~




~~

~~
  

 ~

 ~












82 83

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА









  



   
     
     
    

   
    
   





    


 




     


    













Ãðóíäèðàíå: 



      
       

Ïîëàãàíå âúðõó ïðåñåí áåòîí íà ñâúðçâàùî è 
èçðàâíèòåëíî ñàìîðàçëèâíî ïîêðèòèå DEKO 
floor EXTREME:

    



Ïîëàãàíå íà îñíîâíà ñàìîðàçëèâíà çàìàçêà 
DEKO floor EXTREME:


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà: ≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà: ≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:

     


~







 

~

~














~













~

~









~




~




~~

~~

 

DEKO floor EXTREME LD/MD/HD ~  

DEKO floor Primer RD 
опесъчен с кварцов пясък 0,63

~
~






DEKO floor EXTREME LD 
опесъчен с кварцов пясък 0,63

~
~











82 83

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА









  



   
     
     
    

   
    
   





    


 




     


    













Ãðóíäèðàíå: 



      
       

Ïîëàãàíå âúðõó ïðåñåí áåòîí íà ñâúðçâàùî è 
èçðàâíèòåëíî ñàìîðàçëèâíî ïîêðèòèå DEKO 
floor EXTREME:

    



Ïîëàãàíå íà îñíîâíà ñàìîðàçëèâíà çàìàçêà 
DEKO floor EXTREME:


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà: ≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà: ≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:

     


~







 

~

~














~













~

~









~




~




~~

~~

 

DEKO floor EXTREME LD/MD/HD ~  

DEKO floor Primer RD 
опесъчен с кварцов пясък 0,63

~
~






DEKO floor EXTREME LD 
опесъчен с кварцов пясък 0,63

~
~











84 85

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА










  

     
      

     
    
   
     



    


 




     


    


Ïðåäëàãà ñå â öâåòîâå: ñèí, ÷åðâåí, çåëåí, ñèâ, 
æúëò, áåæîâ









Ãðóíäèðàíå: 


     




Îôîðìÿíå íà õîëêåðèòå:
    
    


    
   
     



~







 

~

~














~













~

~









~




~




~~

~~

 

DEKO floor EXTREME CD ~  

DEKO floor Primer RD 
леко опесъчен с кварцов пясък 0,63

~
~














84 85

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА










  

     
      

     
    
   
     



    


 




     


    


Ïðåäëàãà ñå â öâåòîâå: ñèí, ÷åðâåí, çåëåí, ñèâ, 
æúëò, áåæîâ









Ãðóíäèðàíå: 


     




Îôîðìÿíå íà õîëêåðèòå:
    
    


    
   
     



~







 

~

~














~













~

~









~




~




~~

~~

 

DEKO floor EXTREME CD ~  

DEKO floor Primer RD 
леко опесъчен с кварцов пясък 0,63

~
~














86 87

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА









   
     
    





    



   


    












     

    
     
   


      
    
   

    

      

    


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~







 

²


²





0,35 



DEKO floor Hydra




















86 87

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА









   
     
    





    



   


    












     

    
     
   


      
    
   

    

      

    


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~







 

²


²





0,35 



DEKO floor Hydra




















88 89

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА




  
    
     
     

    











Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:




 

    
     


      

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~









~

~





















~













~

~









~




~




~~

~~











 

DEKO floor Primer RD 









88 89

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА




  
    
     
     

    











Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:




 

    
     


      

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~









~

~





















~













~

~









~




~




~~

~~











 

DEKO floor Primer RD 









90 91

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА




    
     
   
      
    













Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:






    
     
    


      

     
     


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~









~

~






















~













~

~









~




~




~~

~~










 

DEKO floor Primer BRD 









90 91

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА




    
     
   
      
    













Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:






    
     
    


      

     
     


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~









~

~






















~













~

~









~




~




~~

~~










 

DEKO floor Primer BRD 









92 93

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ




  
     











Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:
    
   

     
  
     

   

      


åìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~









~

~














~













~

~









~




~




~~

~~










  

 
















92 93

НАНАСЯ СЕ
С ШПАКЛА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ




  
     











Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà:
    
   

     
  
     

   

      


åìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:


~









~

~














~













~

~









~




~




~~

~~










  

 
















94 95







     
    


     
     

   












94 95







     
    


     
     

   












96 97

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА




   
      
   

      
     




    




      






      


   


åìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤

~









~

~














~
















~




~









  

DEKO floor BASE 
























96 97

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА




   
      
   

      
     




    




      






      


   


åìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤

~









~

~














~
















~




~









  

DEKO floor BASE 
























98 99

ПОЛАГА СЕ 
С ЧЕТКА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА




  
    
    








    














Ïðåñåí áåòîí: 
     
      

Ñòàð áåòîí:

     


      

     

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:

     

















~








~

~














  

 











98 99

ПОЛАГА СЕ 
С ЧЕТКА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА




  
    
    








    














Ïðåñåí áåòîí: 
     
      

Ñòàð áåòîí:

     


      

     

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:

     

















~








~

~














  

 











100 101

ПОЛАГА СЕ 
С ЧЕТКА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА




    
   

     
    
    
      




















Ïðåñåí áåòîí: 
     
      

Ñòàð áåòîí:

     


      

     

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:

     

















~








~

~














  

 











100 101

ПОЛАГА СЕ 
С ЧЕТКА

ПОЛАГА СЕ 
С ВАЛЯК

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

РАЗБЪРКАЙТЕ
ПРОДУКТА




    
   

     
    
    
      




















Ïðåñåí áåòîí: 
     
      

Ñòàð áåòîí:

     


      

     

Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤
Òî÷êà íà îðîñÿâàíå:

     

















~








~

~














  

 











102 103

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ




  






    
     

   

     


  
     

     


     


   


    










   

    
    

     
   
   
   
    










 

  























102 103

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ




  






    
     

   

     


  
     

     


     


   


    










   

    
    

     
   
   
   
    










 

  























104 105

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ




   




   
    
    
    










  

















104 105

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ




   




   
    
    
    










  

















106 107

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА




    
   
    
    
  
  
    









    




     












     
    


      
     


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤





Ïëàñòìàñîâà áàêà:


Êîìïîíåíòè À+Â:


Êîìïîíåíòà Ñ:
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~

~

~













~

~

~




~




~~

~~









106 107

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ДА СЕ ПАЗИ 
ОТ СЛЪНЦЕ

МИСТРИЯ
МАЛАМАШКА




    
   
    
    
  
  
    









    




     












     
    


      
     


Òåìïåðàòóðà íà îñíîâàòà:

Òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà:


Âëàæíîñò íà îñíîâàòà:≤

Îòíîñèòåëíà âëàæíîñò íà âúçäóõà:≤





Ïëàñòìàñîâà áàêà:


Êîìïîíåíòè À+Â:


Êîìïîíåíòà Ñ:


 

  

 

~









~

~

~













~

~

~




~




~~

~~









powered by



powered by



ОРГАХИМ АД, гр.Русе 7000

бул. „Трети март“ 21, тел.: 082/886 222

info@orgachim.bg, www.orgachim.bg

www.deko-professional.bg


	DEKO Produktov katalog 2019_I_for WEB
	DEKO Produktov katalog 2019_II_for WEB
	DEKO Produktov katalog 2019_III_for WEB

