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Tři on-line pomocníci 
společnosti Baumit
Společnost Baumit připravila tři příjemné on-line pomocníky, s nimiž vše zvládnete z pohodlí 
domova – kalkulaci, vizualizaci fasády vašeho domu i objednání fyzických vzorků. Prvním 
pomocníkem je nová generace navigujícího kalkulátoru Quido, který vám pomůže vybrat 
a objednat ten správný stavební systém. Dalšími pomocníky jsou aplikace Baumit Vizualizace 
a Baumit Vzorky. Vítejte v on-line světě Baumit.

Vizualizace fasády vašeho domu
Vyzkoušejte aplikaci Baumit Vizualizace 
(www.baumit-vizualizace.cz), která vám umožní:

  inspirovat se v předem připravených referenčních 
projektech – stačí si vybrat ten, který je vašemu 
domu nejvíce podobný, a následně již libovolně 
zkoušet a kombinovat barevné odstíny, 
  vyzkoušet si různé kombinace barevných 
odstínů a kreativních textur přímo na fotogra� i 
Vašeho domu. 

Pro ukázku snadného ovládání aplikace je vám k dispozici videonávod. 
Využijte i odborného poradenství a speciálních služeb, zasněte se a dovolte 
Baumitu proměnit vaše sny ve skutečnost!

Pomocník pro každou stavbu – 
Quido kalkulátor
Společnost Baumit představuje novou generaci kalkulátoru pro vytváření 
kalkulací a přehledu materiálového složení. Kalkulátor nabízí svoji funkci 
ve třech základních kategoriích produktů podle jejich oblasti použití:

  Fasáda: zateplení fasády, obnova fasády, povrchové úpravy, omítky 
sanační a pro památkovou péči, vnější omítky 
  Interiér: Baumit IONIT – zdravé bydlení, vnitřní omítky, potěry 
a samonivelační podlahové stěrky, lepení dlažeb a obkladů, omítky 
sanační a pro památkovou péči 
  Exteriér a hrubá stavba: balkonové konstrukce, betony, lepení dlažeb 
a obkladů, sanace betonu, zdění obvodových stěn a příček 

Velkou předností Baumit Quido kalkulátoru je intuitivní a jednoduché 
ovládání s výsledným přehledným výčtem produktů nebo celých 
stavebních systémů s propojením na širokou síť stavebnin. Baumit Quido 
je praktickým pomocníkem pro stanovení množství stavebního 
materiálu a jeho výsledné ceny jak pro koncové zákazníky z řad majitelů 
rodinných domů a bytů, tak i pro projektanty a rozpočtové nebo 
realizační � rmy.
Baumit Quido kalkulátor je dostupný na webových stránkách společnosti 
Baumit nebo přímo na adrese www.baumitkalkulace.cz.
O tom, že používání Quido kalkulátoru je opravdu jednoduché, se 
můžete přesvědčit i na youtube kanálu Baumit Česko, kam společnost 
Baumit nahrála ukázková instruktážní videa jak navrhnout interiérovou 
minerální stěrku a barvu IONIT a jak navrhnout zateplovací systém.

Fyzické vzorky fasády do vašich rukou
Aplikace Baumit Vzorky (www.baumit-vzorky.cz) vám umožní objednání fyzických 
vzorků fasády z pohodlí vašeho domova. Vyberte si, co potřebujete:

  fasádní barvu (pro aplikaci na stávající omítku), 
  fasádní probarvenou omítku (omítka ve zvoleném barevném odstínu, struktuře 
a zrnitosti pro aplikaci na fasádu), 

  fasádní mozaikovou omítku (nejčastěji používaná na sokly). 
Prodejní cena jednoho vzorku včetně poštovného, balného a DPH je 363 Kč. Každý 
třetí vzorek fasádní barvy, probarvené omítky nebo mozaikové omítky je zdarma. 
Vzorky vám budou dodány na desce nebo ve kbelíku.
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