FAQ
Odpovědi na často kladené otázky:
1. V čem se liší fasádní profily INTERIA-Foam od konkurenčních výrobků?
Ad 1. Zásadně se liší povrchovou úpravou a technologií výroby a montáže.
Povrch fasádních profilů INTERIA-Foam tvoří velmi pevný a odolný cementový kompozit,
vyztužený skelnými mikrovlákny, naproti tomu konkurence povětšině používá omítkovou
hmotu bez výztužných skelných mikrovláken, na bázi disperze a písku.
Všechny hmoty na bázi disperze vytvrzují pouze vysušením – u flexibilního cementového
kompozitu probíhá tuhnutí a tvrdnutí stejně jako u betonu, povrch získá po cca 30 dnech
konečnou mechanickou pevnost a odolnost.
Pro porovnání pevnosti a odolnosti - profily INTERIA-Foam neproříznete obyčejnou pilkou,
pouze diamantovým kotoučem, kompozitní povrch profilů se ve vodě nerozmočí, klidně je
můžete nechat roky bez ochranných nátěrů na fasádě.
Ad 2. Ke spojování profilů INTERIA-Foam nepotřebujete různá speciální lepidla, k lepení a
spojování profilů použijete klasické flexibilní fasádní lepidlo dle návodu Montáže fasádních
profilů.
Ad 3. U profilů INTERIA-Foam nikdy nedochází k popraskání spojů, zamezuje to technologie
výroby a použití Systémového řešení INTERIA.

2. Proč jsou ceny profilů INTERIA-Foam odlišné od konkurence?
Při cenotvorbě jsme se drželi reality, naše ceny jsou od r. 2009 stále stejné, naše politika není
skokové snižování nadsazených cen pod tlakem trhu a šetření na materiálech a kvalitě.

3. Mohou se fasádní profily INTERIA-Foam montovat a lepit na fasádní systémy např.
MAMUT-THERM, WEBER, BAUMIT, STO a jiné?
Profily INTERIA-Foam jsou plně kompatibilní se všemi fasádními systémy a fasádními
cementovými lepidly prodávanými v ČR!
4. Jaké máte termíny dodání?
Všechny profily dokážeme vyrobit a dodat do cca 10-14 dnů od objednání, včetně atypických.
Doporučujeme ale objednávat s rozumným předstihem, aby se různé objednávky
nekumulovaly do jednoho termínu.

5. Jak je to s dopravou?
Jsou tři možnosti. Buď si zboží zákazník sám odveze, nebo posíláme dobírkou přes přepravní
společnost, nebo sami odvezeme zboží zákazníkovi. Je to o dohodě.

