
KNAUF PERFECT SURFACES  

 

OSVĚDČENÁ KVALITA NA STĚNY A STROPY 
 

Produkty řady Knauf Perfect Surfaces - stěrkové a finální tmelicí hmoty - splňují nejrůznější 

požadavky na kvalitu a zpracování. Konečný výsledek závisí na volbě materiálů, a v neposlední 

řadě i na rozpočtu stavebníka. Společnost Knauf zpřehlednila svou nabídku stěrek a produktů 

pro finální úpravu povrchu tak, abyste našli přesně ten správný produkt pro vaše potřeby. 

Poznejte výhody produktů řady PERFECT SURFACES.  

 

 
 

 

KVALITA BEZ KOMPROMISŮ - PEFECT  SURFACES TOP 

Těm, kteří chtějí jen to nejlepší, nabízí Knauf  Pefect  Surfaces TOP, standard, 

podle něhož se poměřuje vše ostatní. Produkty TOP spojují nejlepší 

zpracovatelnost a nejvyšší efektivitu s bezkonkurenční kvalitou povrchu. 

VŠE, CO ZNÁTE. JENOMŽE LEPŠÍ - PEFECT  SURFACES PLUS 

Produkty PLUS spojují kvalitu, trvalé vlastnosti a spolehlivost produktů KLASSIK  

s efektivnější aplikací a lepší kontrolou výsledné kvality povrchu. Stihnete toho 

tedy více, avšak s menší námahou a za kratší dobu. 

BEZPEČNÁ VOLBA - PEFECT  SURFACES KLASSIK 

Produkty KLASSIK nabízejí osvědčenou kvalitu společnosti Knauf, kvůli níž si 

profesionálové oblíbili její produkty a důvěřují jim. Spolehlivé provedení jakékoli 

práce ve stálé kvalitě a na každém povrchu. 



7 KRITÉRIÍ, KTERÉ VÁM POMOHOU VYBRAT PŘESNĚ TAKOVÝ 

PRODUKT, JAKÝ POTŘEBUJETE PRO SVŮJ PROJEKT 

 

 
 

ZNAČKOVÁ KVALITA PRO VYNIKAJÍCÍ ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ  

 

 
 

Bezpečný výběr produktu 

 Profesionální kvalita, vyzkoušená a certifikovaná pro jakýkoli podklad a jakékoli podmínky 

 Splnění veškerých nároků za přijatelnou cenu 

 Trvale vysoká kvalita, spolehlivé provedení 

 

 

 



Vynikající zpracovatelnost, dokonalé výsledky 

 Vysoká efektivita při aplikaci, která zajišťuje maximální výkon za hodinu 

 Široká nabídka produktů, které splňují jakékoli zvláštní požadavky 

 Vždy vynikající kvalita konečného povrchu 

 

Od společnosti Knauf, spolehlivého předního dodavatele 

 Osvědčená a vyzkoušená kvalita Knauf v celé nabídce 

 Přední poskytovatel inovací a specializovaných znalostí v oblasti stavebnictví 

 Vynikající dostupnost produktů, služeb a podpory 

 

Pro každou práci vždy ten správný produkt 

 Stěrkové hmoty, dekorační omítky a směsi připravené k okamžitému použití pro ruční i 

strojní aplikaci 

 Snadný výběr produktů na základě způsobu použití a preferencí uživatele 

 Zaručeně nejlepší možné zkušenosti s dostupnými výrobky založené na vynikající kvalitě 

finální úpravy 

 

Více na: http://www.knaufperfectsurfaces.com/ 


