
Chceli by sme Vám predstaviť našu novú generáciu 
fasádnych omietok a príslušenstva Colorinno G3

Oproti predchádzajúcej generácii naše produkty prešli viacerý-
mi inováciami. Veľký dôraz kladieme na dlhotrvácnu životnosť 
a funkčnosť, aby naše stavby vyzerali esteticky aj po mnohých 
rokoch.

Zamerali sme sa na vplyv poveternostných podmienok, ktoré 
vytvárajú pôdu pre organické nečistoty na fasádach obytných 
budov. Vylepšili sme receptúry s pridaním dôrazu na odolnosť 
voči týmto organickým znečisteniam, už aj v základnej rade. Pri-
nášame Vám generáciu Colorinno G3 so širokou paletou nových 
farebných odtieňov, ktoré budú ozdobou starých aj nových fa-
sád.

Laboratórne testy dokázali doteraz najvyššiu odolnosť v boji proti plesniam, riasam a hubám. 
Výroba podlieha prísnemu dohľadu nášho laboratória, čoho dôkazom sú certifikáty na tepelnoizolačný systém

PEAKSTON EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT ETA 19/0328 na systém EPS a 
PEASKTON EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT ETA 16/0915 na systém MW.



Supremix silikónová omietka G3
Naša vylepšená prémiová produktová rada Supremix je ekologická silikónová omietka určená predovšetkým na exteriérove 
fasády obytných budov. Je zosilnená mikrovláknami a obsahuje špeciálne silikónové spojivo a prísady zaručujúce odolnosť 
proti organickým nečistotám.

Dodáva sa v nasledovných štruktúrach: 
Supremix silikón 1,5mm hladená 
Supremix silikón 2mm hladená 
Supremix silikón 1,5mm ryhovaná 
Supremix silikón 2mm ryhovaná

Supremix akrylátová omietka G3
 
Ekologické akrylátové omietky Supremix budú vyhovovať aj tým najnáročnejším zákazníkom, ktorí hľadajú najlepší pomer 
medzi cenou a kvalitou. Je zosilnená mikrovláknami, obsahuje špeciálne akrylátové spojivo, prírodné minerálne plnivo  
a prísady zaručujúce odolnosť proti plesniam a riasam. Je tónovateľná v tisíckach odtieňoch podľa nového vzorkovníka 
Colorinno G3.

Dodáva sa v nasledovných štruktúrach: 
Supremix akryl 1,5mm hladená 
Supremix akryl 2mm hladená 
Supremix akryl 1,5mm ryhovaná 
Supremix akryl 2mm ryhovaná

Naše referencie

Renovácia kostola 
v obci Horné Hámre

Renovácia Reštaurácie 
Lehôtka pod Brehmi

Renovácia Reformovaného 
kostola v Kunmadarasi



Grafiato G3
Akrylátová fasádna 
omietka
Ak je pre vás dôležitá priaznivá cena – nemusíte robiť 
kompromisy! Aj základná rada akrylátových omietok 
s novou receptúrou obsahuje protiplesňové prísady 
a UV stabilné farebné pigmenty z nášho vynoveného 
vzorkovníka Peakston G3.

SilverCoat G3
Silikónová fasádna 
omietka
Nová produktová rada silikónových omietok SilverCoat 
G3 je vynikajúcou voľbou pre vaše projekty z dôrazom 
na kvalitu a dizajn stavieb za veľmi priaznivé ceny.

Fasádne farby 
a omietky
Celosvetová situácia núti všetkých 
výrobcov stavebných materiálov zvyšovať 
ceny svojich produktov. 
Je to spôsobené nedostatkom 
a zvýšenými nákladmi na zaobstaranie 
surovín vo výrobnom procese. Naša 
spoločnosť vychádza v ústrety všetkým 
stavebníkom s vynovenou produktovou 
radou SiverCoat a Grafiato za veľmi 
priaznivé ceny.

Ekológia
Firma Peakston vo svojom podnikaní 
kladie na popredné miesto trvalo 
udržateľný rozvoj s maximálnym 
dôrazom na životné prostredie v 
rámci našej spoločnosti. Vážime si, že 
dôverujete našim výrobkom a veríme, že 
budeme Vašim stabilným dodávateľom 
aj v budúcnosti.



Tajomstvo bezplesňových fasád
Firma PEAKSTON sa zasadila v boji proti 
organickým znečisteniam ako sú plesne, riasy, huby. 
S nami tento boj vyhráte.

Úspešnosť krokov, ktorá Vám zaručí dlhotrvácnu ochranu:

1. Peakston SILVERCOAT WR je konzervačným roztokom, ktorým očistíme  
plochu napadnutú organickými znečisteniami, následne ju necháme vyschnúť.
 
2. Na usušený povrch nanášame vodeodolný, ochranný impregnačný prípra-
vok Peakston SILVER COAT RS s obsahom biocídnej účinnej látky spomaľujúcej 
tvorbu rias, plesní a húb.

3. SILVERCOAT silikónová farba  Exteriérová (fasádna) silikónová farba, paroprie-
pustná, ekologická s vynikajúcou krycou schopnosťou dokončí želaný výsledok.

Farba Super Gold 
Exteriérová (fasádna) Super Gold ekologická akrylátová farba s vynikajúcou 
krycou schopnosťou

Navštívte naše stránky: 
www.peakston.sk a FB stránku 

Obchodné zastúpenie:
Región západ:    0917 904 108

Región juh:         0917 437 662

Región stred:     0918 323 254

Región východ: 0915 880 510  

Naše výrobky nájdete v každých 
dobrých stavebninách

Renovácia Reformovaného kostola
 v Karcagu (Maďarsko).

Naša referencia Maďarsko:
Renovácia historickej budovy v Karcagu.


