
Technické poradenstvo Baumit

¢ Fasádne štúdio

¢ Tepelnotechnický výpočet

¢ Poradenské centrum

Myšlienky s budúcnosťou.

Naša pomoc 
v správnej 
chvíli!

Servis 
a služby
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SERVIS A SLUŽBY

Fasádne štúdio Bratislava

Navštívte naše nové fasádne štúdio v Bratislave, kde 
nájdete Color Box, ktorý obsahuje štrukturované vzorky 
všetkých farebných odtieňov Baumit Life, porovnávacie 
steny a špeciálne osvetlenie. Jednoducho dostatok 
priestoru a príjemné prostredie na odborné konzultácie.

¢ Žižkova 9, 811 02 Bratislava
¢ Tel.: 02/59 30 33 66, 02/59 30 33 33
¢ E‑mail: fasadnestudio@baumit.sk
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Fasádne štúdio Lietavská Lúčka

Fasádne štúdio máme aj v Lietavskej Lúčke v areáli 
nášho výrobného závodu.

¢ Výrobný závod SMZ, Ilovská cesta 491/2  
013 11 Lietavská Lúčka

¢ Tel.: +421 41 507 66 51
¢ E‑mail: fasadnestudio@baumit.sk

Fotogaléria

INFO

Ak ste sa rozhodli využiť služby našich poradenských centier, 
dohodnite si, prosím, vopred termín vašej návštevy, aby sme sa 
vám mohli dostatočne venovať.
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Zoznam stavebnín

Vzorkovnice farieb Baumit Life

Pri rozhodovaní o farebnosti vášho domu vám pomôžu 
naše vzorkovnice farieb.

¢ Baumit Easy Life – vzorkovnica, ktorá ponúka 
celé spektrum farieb v praktickom formáte. 
Jedným pohľadom obsiahnete hlavný odtieň aj 
jeho zosvetlenia a máte tak všetkých 888 nových 
odtieňov vždy poruke. 

¢ Baumit Taste of Life – vzorkovnica s harmonickým 
výberom 88 najobľúbenejších odtieňov, ktorá vďaka 
20 farebne zladeným kombináciám umožňuje rýchly 
výber štýlových farebných odtieňov.

¢ Baumit Mosaik Life – šikovná a praktická 
vzorkovnica, ktorá prehľadne a jednoducho 
predstavuje celú škálu omietok MosaikTop 
a štruktúry omietok na originálnych vzorkách.

INFO

Life Trolly – Praktické vzorky v stavebninách
Stojan s vybranými 88 odtieňmi Baumit Taste of Life nájdete 
vo vybraných stavebninách. Môžete si vyskúšať rôzne farebné 
kombinácie a uľahčiť tak výber fasádnej omietky.
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Baumit Life

Svet farieb Baumit Life

Nie je jednoduché vybrať si tú najobľúbenejšiu farbu 
z 888 možností vzorkovnice Baumit Life. Naša webová 
stránka baumitlife.com prináša 4 rôzne interaktívne 
spôsoby, ktoré vám pomôžu s touto neľahkou úlohou. 
Zvoľte si vašu cestu k vysnívanej fasáde.

¢ V záložke Štruktúry a dizajn nájdete všetky odtiene 
Baumit Life. Vybraný odtieň možno zobraziť v rôznych 
štruktúrach.

¢ Záložka Prevodník farieb umožňuje nájsť 
zodpovedajúci odtieň vo vzorkovnici Baumit Life 
k akémukoľvek odtieňu zo vzorkovnice iných výrobcov.

¢ V záložke Užitočné nástroje si môžete stiahnuť 
paletu farieb Baumit Life pre váš grafický alebo CAD 
program. Nájdete tu tiež bazplatnú Baumit aplikáciu 
pre vaše mobilné telefóny a tablety.

INFO

ColorFinder – Pomocník, ktorého máte vždy poruke
Pomocou tohto nástroja dokážeme definovať farebný odtieň 
a porovnať ho s odtieňmi zo vzorkovnice Baumit Life. V prípade 
záujmu o túto službu kontaktujte regionálneho zástupcu Baumit.
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Farebný návrh

Neviete sa rozhodnúť pre konkrétny odtieň vášho 
domu? Získajte od nás farebný návrh vašej fasády.

Čo potrebujeme?
¢ Odfoťte si pohľady vašej fasády. Čím lepšie rozlíšenie, 

tým lepšia kvalita spracovania. Stavba má byť 
ukončená, s osadenými oknami, strechou, bez lešenia.

¢ Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý pohľad fasády 
je najlepší, zašlite viac fotografií a my vám 
pomôžeme s výberom.

¢ Napíšte na e‑mail fasadnestudio@baumit.sk alebo 
vyplňte formulár na baumit.sk a odošlite. Následne 
vás budeme kontaktovať.

Čo dostanete?
¢ Spracujeme vám jeden až dva pohľady v troch 

farebných prevedeniach do 3 až 5 pracovných dní. 
V sezóne sa čas spracovania môže predĺžiť.

¢ Farebné návrhy vám podľa vášho želania zašleme 
e‑mailom alebo vytlačené poštou.

Zašlite nám vašu požiadavku
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Objednajte si vzorky

Vzorky fasádnych materiálov

Rozhodnutie je niekedy naozaj ťažké. Pomôžeme vám vybrať 
ten správny odtieň pre fasádu vášho domu. Využite balíček 
vzoriek fasádnych materiálov, kde si vyberiete farebný odtieň, 
požadovanú štruktúru a spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.

Čo potrebujeme?
¢ Vyplňte záväzný formulár na baumit.sk a odošlite.

Čo dostanete?
¢ Vzorka 2 kg tenkovrstvovej omietky alebo 0,5 l fasádnej 

farby vo vedierku, súprava – 3 rôzne farebné odtiene.
¢ Vzorka tenkovrstvovej omietky alebo fasádnej farby 

nanesená na polystyrénovej platni s rozmermi 
330 × 500 mm, súprava – 3 rôzne farebné odtiene.

¢ Nanesenie vzorky s rozmermi cca 0,5 m2 na vami 
vybranú plochu na vašom objekte naším aplikačným 
technikom, súprava – 3 rôzne farebné odtiene.

INFO

Vzorky vám doručíme kuriérom na vami zvolenú adresu. Cena 
za doručenie je zahrnutá v cene vzorky. Cena vzorky – aktuálny 
Baumit Cenník.
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Tepelnotechnický výpočet

Rozhodli ste sa zatepliť svoj dom, ale neviete, aký 
systém a akú hrúbku tepelnej izolácie máte použiť? 
Alebo o zateplení ešte iba uvažujete? Nechajte si 
vypracovať tepelnotechnický výpočet.

Čo potrebujeme?
¢ Lokalita – kde sa daná stavba nachádza  

(mesto, obec).
¢ Typ stavby – rodinný dom, bytový dom a pod.
¢ Skladba obvodovej konštrukcie – typ muriva, hrúbka 

muriva, stavebná sústava bytového domu, pôvodné 
omietky či zateplenie.

¢ Uvažované zateplenie (EPS, open, minerál a pod.).
¢ Vyplňte formulár na www.baumit.sk a odošlite. 

Následne vás budeme kontaktovať.

Čo dostanete?
¢ E‑mailom vám zašleme vypracovaný 

tepelnotechnický výpočet vo formáte PDF na váš 
objekt s navrhnutým tepelnoizolačným systémom. 

¢ Odporučíme vám hrúbku izolácie a typ povrchovej 
úpravy. 

¢ Vo výpočte nájdete skladbu konštrukcie, posúdenie 
konštrukcie na tepelný odpor a porovnanie 
s normovými požiadavkami. Priebeh teplôt 
a parciálnych tlakov v textovej aj grafickej forme, 
posúdenie konštrukcie na kondenzáciu vodnej pary 
a posúdenie hygienického kritéria (riziko vzniku 
plesní) v kúte a mimo kúta.

Zašlite nám vašu požiadavku
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Vypočítajte si hrúbku zateplenia

Hrúbka zateplenia

Rýchly, interaktívny návrh hrúbky tepelnoizolačného 
systému nájdete na hrubkazateplenia.sk.
Zvoľte murivo, ktoré chcete zatepliť, a vyberte si 
tepelnoizolačný systém podľa vašich predstáv, ostatné 
urobí náš nový systém za vás. Vyskúšajte!
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Baumit Kalkulátor

Baumit Kalkulátor vám uľahčí výber materiálov pre vašu 
stavbu. Pomocou 4 základných krokov si na  
kalkulator.baumit.sk vyberte to najlepšie riešenie pre 
vás. Prípadne si vytvorte viac alternatív a porovnávajte. 
Ak pošlete vašu kalkuláciu našim regionálnym 
zástupcom, odporučia vám, v ktorých stavebninách 
výhodne nakúpiť.

Zistite, koľko vás to bude stáť
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Vstúpte do sveta Baumit

Baumit na internete

Všetky technické informácie o produktoch Baumit, 
cenníky aj dôležité kontakty nájdete na baumit.sk.
Pokiaľ si neviete rady, môžete priamo z internetovej 
stránky odoslať vašu otázku alebo nám doručiť vašu 
požiadavku na ktorúkoľvek z našich služieb.
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Baumit Info‑linka: 
02/59 30 33 33 , 59 30 33 66, 041/50 76 651

www.baumit.sk

Navštívte naše poradenské centrá  
v Bratislave a Lietavskej Lúčke.

1  888 odtieňov na reálnych vzorkách

2  Pomôžeme s výberom farby

3  Vypracujeme farebný návrh

4  Vypočítame optimálnu hrúbku zateplenia

5  Odborne poradíme

dôvodov, prečo využiť Baumit 
Servis a služby:5


