NECHAJTE STAROSTI O VAŠU FASÁDU ODBORNÍKOM
PROGRAM ČISTÁ FASÁDA vznikol v spolupráci
profesionálnych spoločností a to dodávateľom
fasádnych farieb KABE Farben a medzinárodnou
spoločnosťou UMYJEM TO na strane realizátora.
Jedine vďaka spoločne vyvinutému úsiliu sme
Vám schopný garantovať funkčnosť Vašej
fasády pod dobu 13 rokov.

Čo získate s programom čistá fasáda
po celých dlhých 13 rokov?

13

ROČNÁ ZÁRUKA
PRE VAŠU FASÁDU

Volajte zadarmo

0944 131 260

zaručená funkčnosť
zvýšená ochrana
čistý vzhľad
zdravšie životné prostredie
vyššiu hodnotu Vašej bytovej jednotky
transparentné plánovanie nákladov
zaručený dohľad našich technikov

Áno, toto všetko získate
po celú dobu 13 rokov pre Vašu fasádu.

www.programcistafasada.sk

13 ROČNÁ ZÁRUKA PRE VAŠU FASÁDU
OTÁZKY A ODPOVEDE
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Prečo vstúpiť do programu?
Tento program Vám vždy zaručí zateplenú fasádu vždy
v perfektnom technickom, vizuálnom a zdravotnom stave.
Čo získam vstupom do programu?
Okrem 13 ročnej záruky - zhodnotenie bytov - spokojných
obyvateľov a krásny dom - a ktomu aj uznanie ľudí z Vášho
okolia.
Môžem zmeniť farbu fasády?
Áno - môžete zmeniť vzhľad domu, dať mu modernejší ráz
a to všetko môžete vidieť dopredu na nami dodanej
vizualizácií.

13 ROKOV GARANTOVANÁ ZÁRUKA

NEGARANTOVANÁ ŽIVOTNOSŤ

Po dobu trvanie záruky je spoločnosťami KABE Farben a UMYJEM TO
garantované, že fasáda je v bezchybnom a čistom stave.

ROK 2020

ROK +2026

Vstupná kontrola fasády
so zástupcami KABE Farben a UMYJEM TO
Profesionálne vyčistenie fasády
Aplikácia náteru fásady KABE Farben

Fasádu umyjeme
za vopred dohodnutú cenu

ŠTART PROGRAMU

2040

Predpokladaná doba
ďaľších 7 rokov
udržatelnej životnosti fasády

UMÝVANIE FASÁDY

Čo sa stane po skončení záručnej doby?
Na časovej ose je zrejmé, že ukončením záruky nekončí
starostlivosť o Váš dom. Program sa môže znova opakovať.

Záručná kontrola
stavu fasády

Záručná kontrola
stavu fasády

Záručná kontrola
stavu fasády

Záručná kontrola
stavu fasády

Doporučenie
vhodných opatrení

Kto je spoločnosť UMYJEM TO?
Partia profesionálov pre starostlivosť fasády bytových
domov dnes už s 9 ročnou praxou na trhoch v ČR, SR a PL.
Kto alebo čo je KABE Farben?

Môžem vstúpiť do programu aj keď nám náter robila
iná ﬁrma?

Prečo sa v priebehu 13 ročnej záruky kontroluje
stav fasády?

KABE Farben je švajčiarska spločnosť s viac ako 100
ročnou tradíciou vo výrobe stavebných farieb, omietok
a zatepľovacích systémov.

Ano môžete. My Vám po záručnej dobe od iného dodávateľa
fasádu prebereme a o fasádu sa budeme starať ako o našu
a doporučíme Vám, čo s fasádou a v pravý čas robiť.

Žiadny náter nevydrží bez následnej starostlivosti večne.
Z tohto dôvodu máme nastavený plán predpokladanej
údržby a starostlivosti o fasádu.

Volajte zadarmo

0944 131 260

www.programcistafasada.sk

