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NOVINKA



  Odpadá údržba a èištìní okapových žlabù od listí 
a neèistot èasto v tìžko pøístupných místech

   Stavba je bez viditelných žlabù a svodù, vypadá 
tedy lépe a zároveò nehrozí riziko jejich krádeže

  Skrytý okapový systém není v zimì vystaven 
riziku poškození pøi sesuvu snìhu a nezamrzá

  Pøi výstavbì nové šikmé støechy odpadá 
nutnost øešit výkopové práce pro napojení do 
kanalizace

Pozor, nabídka platí pro ty, kteøí se nám ozvou do 29. 2. 2012 a do 
konce roku 2013 uzavøou smlouvu na realizaci zakázky.

Jak nás mùžete kontaktovat?
OKAPNÍ PLECH

TAŠKA ODVODŇOVACÍ

PODSTŘEŠNÍ ŽLAB

STŘEŠNÍ LAŤ

KONTRALAŤ

SVOD DO PŮVODNÍ 
STŘEŠNÍ VPUSTI
?75(110)mm

STŘEŠNÍ NÁSTAVBA 
PANELOVÉHO DOMU

 POJISTNÁ
 HYDROIZOLACE

zde bude popisek obrázku zde bude popisek obrázku zde bude popisek obrázku

Získejte malý dárek a využijte náš balíèek je-
dineèných výhod spojených s realizací støešní 
nástavby èi rekonstrukce staré støechy:

  30% slevu na veškerý materiál KM 
Beta použitý pøi výstavbì vaší nové 
støechy, tj. napø. sleva 240 tis. Kè pøi 
zakázce v hodnotì 800 tis. Kè
(platí jak pro nové støechy, tak pro rekonstrukce 
i bez podstøešní odvodòovacího systému)

  Poradenství a odborný stavební 
dozor KM Beta v hodnotì 30 tis. Kè 
zcela zdarma

Prvních 5 klientù, kteøí se na nás obrátí

s kvalifi kovanou poptávkou na patentovaný

odvodòovací podstøešní systém navíc získá

nový výkonný notebook od spoleènosti 

Hewlett Packard!

• www.kmbeta.cz/Strechy
• tel.: 800 150 200

• e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
• vyplòte pøiloženou odpovìdní zásilku
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www.kmbeta.cz     800 150 200

Stavební materiály
pro celý dùm!

Suché maltové smìsi

Støešní krytina

Pálené cihly

Vápenopískové cihly

KM Beta je tradièní èeský výrobce støešní krytiny s dlouhou 
životností. Vyrábíme ale i sendvièové zdivo KMB SENDWIX, 
vápenopískové cihly, pálené cihly PROFIBLOK a suché maltové 
smìsi PROFIMIX.

Dodáváme zkrátka stavební materiály pro celý dùm (hrubou 
stavbu). Díky tradiènì zodpovìdnému pøístupu, moderním 
technologiím a poctivé kvalitì naše výrobky a jejich vlastnosti 
ocení i dìti vašich dìtí.

Pøesvìdète se sami, že u nás navíc vše 
poøídíte za velmi rozumné ceny.


