
Uspořte 
náklady i čas!

Využijte výhod lepených systémů
■  Kratší doba realizace 

■  Snížení nákladů na provedení

■  Dokonalé zateplení bez hmoždinek

Baumit 
zateplení bez kotvení

émů



SKLADBA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU Baumit Star

Plánujete zateplení novostavby? U novostaveb do výšky 8 m, kde zděný podklad tvoří tvárnice 
keramické nebo vápenopískové, je možné fasádní izolační desky pouze lepit! Vsaďte na jistotu 
a zateplujte bez kompromisu.

Rychlost, všestrannost a jednoduchost lepených systémů Baumit Star a Baumit open umožňuje 
vysoce efektivní realizaci fasády s garancí dlouhodobě funkčního spolehlivého spoje mezi nosným 
zdivem a fasádou.

LEPENÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZHOTOVÍTE ZA TŘETINU ČASU OPROTI BĚŽNÉMU

systém
Baumit Star 
a Baumit open 7 dní

2 2 1 2

lepidlo pod 
izolant

běžný
zateplovací
systém 20 dní
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stěrková 
vrstva

zákl.
nátěr

fasádní 
omítka

realizace kotvení 
izolantu

stěrková 
vrstva

základní
nátěr

fasádní 
omítka

S lepeným systémem Baumit Star 
a Baumit open získáte:

   dobu realizace zkrácenou na třetinu
   minimální náklady na pronájem lešení 
a dalšího vybavení
   zhotovení fasády bez nutnosti penetrace, kotev, vrtáků, hmoždinek 

nutné 
technologické pauzy

 1   Soklový profil

2    Baumit StarContact – lepicí a stěrková hmota

3    Baumit StarTherm – tepelněizolační desky

4   Okapnička

5   Rohový profil

6    Baumit StarTex – sklotextilní síťovina

7    Baumit UniPrimer – základní nátěr

8    Baumit SilikonTop 
– doporučená povrchová úprava

Alternativa pro oblast soklu:
9    Baumit MosaikTop – omítka z barevných kamínků
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ZÁRUKA 60 MĚSÍCŮ NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Využijte prodlouženou záruku 60 měsíců poskytovanou nad rámec zákonných požadavků na ucelené zateplovací 
systémy Baumit Star a Baumit open.

Baumit Star
Nehmoždikujte, lepte!

Záruka 
5 let



SKLADBA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU Baumit open

S prémiovým zateplovacím systémem Baumit open získáte vedle zmíněných výhod ještě navíc vysokou 
paropropustnost pro příjemnou pohodu Vašeho domova a dlouhodobě čistou fasádu. A s použitím 
lepicích kotev Baumit StarTrack můžete systém Baumit open úspěšně použít i pro zateplení 
rekonstruovaných budov.

 Sanace a zateplení v jednom
 Zcela bez tepelných mostů
 Se samočisticím efektem 

1   Soklový profil

2   Baumit StarTrack – lepicí kotva

3   Baumit openContact – lepicí a stěrková hmota

4   Baumit open reflectair – tepelněizolační desky 

5   Okapnička

6   Rohový profil

7   Baumit openTex – sklotextilní síťovina

8   Baumit PremiumPrimer – základní nátěr

9   Baumit NanoporTop – pastovitá probarvená omítka

Alternativa pro oblast soklu:
10   Baumit MosaikTop – omítka z barevných kamínků

1

6

5

3

8

10

9

7

3

4

3

2

ZÍSKEJTE PRODYŠNÝ IZOLANT ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!

Využijte zvýhodněné ceny unikátních desek Baumit open plus a Baumit openTherm 
při objednání uceleného zateplovacího systému Baumit open. Ve spojení s lepicími 
kotvami Baumit StarTrack a samočisticí omítkou Baumit NanoporTop získáte 
dokonale prodyšnou a trvale krásnou fasádu bez tepelných mostů. 

Zvýhodněná cena izolačních desek platí při objednání uceleného zateplovacího 
systému Baumit open s tloušťkou izolantů od 6 do 20 cm včetně. Izolační desky 
Baumit openTherm koupíte za cenu desek Baumit EPS-F a Baumit open plus 
za cenu Baumit StarTherm.

Více na www.baumit.cz a v prodejnách stavebnin, informace vám rádi poskytneme 
i na naší info lince 800 100 540. 

Baumit open
Zateplení, které dýchá

Akční 
nabídka!
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Váš Baumit poradce:

Baumit Nanopor

Samočisticí omítky a barvy
Za samočisticím účinkem Baumit Nanoporu stojí síla denního světla a nová účinná složka fotokatalyzátoru. Společně s mikroskopicky hladkým 
povrchem omítek Baumit NanoporTop, Baumit NanoporTop Fine a fasádní barvy Baumit NanoporColor chrání fasádu před ulpíváním nečistot. 
Výsledkem je dlouhodobě zářivě čistá a krásná fasáda.

Více na www.baumit.cz a v prodejnách stavebnin, informace vám rádi poskytneme i na naší info lince 800 100 540.

  Samočisticí efekt pomocí fotokatalýzy
  Odolává plísním a nečistotám
  Součástí systému Baumit open

Zářivě čistá
a krásná fasáda


