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Budowa i wykończenie domu to jedna z najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji. Takie przedsięwzięcie obarczone jest dużym
ryzykiem, wynikającym często z braku specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do budowy i ocieplenia domu. Każdy chciałby wybudować dom
i móc w nim mieszkać przez długie lata bez koniecznych remontów. Firma Bolix na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia oraz wielu zaawansowanych badań, wprowadziła nowatorski na rynku polskim 10-letni okres gwarancji. Gwarancja obejmuje jeden z trzech kompletnych zestawów ociepleniowych, w których wykorzystano odpowiednio przebadaną kompozycję klejów, podkładów, tynków oraz farby
i siatki Bolix. Rozwiązanie to dedykowane jest dla domów jednorodzinnych ocieplonych na styropianie.
Jesteśmy pewni najwyższej jakości naszych produktów, ponieważ od wielu lat prowadzimy badania starzeniowe, które pokazały, że nasze produkty zachowują najważniejsze parametry nawet po bardzo długim okresie użytkowania. Prace badawcze, które przeprowadziliśmy
są powszechnie stosowane w wielu branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, kosmetyczny, medyczny, a nawet kosmiczny. Jako pierwsi
zastosowaliśmy specjalistyczne badania starzeniowe oraz zaawansowane obliczenia statystyczne potwierdzające z całą pewnością najwyższą jakość i trwałość naszych produktów.

Badania i obliczenia oparliśmy m.in. na metodologii badań według amerykańskich norm ASTM.

Jakie systemy obejmuje gwarancja?

10-letnia gwarancja obejmuje trzy nowe rozwiązania oparte na styropianie:
system silikonowy, krzemianowy oraz mineralny

TRWAŁOŚĆ PEWNA

:

- potwierdzona szerokim programem badań
wg metodologii amerykańskich norm ASTM
- posiadamy zaawansowane systemy kontroli jakości
- poparta 20-letnim doświadczeniem
- stosujemy surowce światowej klasy dostawców
- komponenty systemu zostały zaprojektowane na lata

CECHY OFEROWANYCH SYSTEMÓW:
- zwiększona przyczepność wstępna kleju do styropianu i podłoża już po 24 h
- trwałe kolory dzięki zastosowaniu pigmentów nieorganicznych oraz absorberów UV
- wyższa trwałość i odporność mechaniczna przez zastosowanie mikrowłókien
- zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne i środowiskowe
- bezpieczne dla użytkowników i środowiska
- możliwość zastosowania styropianu grafitowego
- ekstremalna trwałość dzięki możliwości zastosowania mocowania
typu “KWM” Krzyżowy Węzeł Mocujący

“KWM” Krzyżowy węzeł Mocujący

W pełnym okresie 10 lat gwarantujemy
- trwałość właściwości izolacyjnych systemów ociepleń
- odporność na spękanie elewacji
- odporność na rozwarstwienie poszczególnych warstw systemów ocieplenia
- trwałość wiązania systemu ociepleń ze ścianą

Korzyści płynące z przystąpienia do projektu 10 lat Gwarancji

Korzyści płynące z przystąpienia do projektu 10 lat Gwarancji

Najważniejsze korzyści dla Dystrybutora:

Najważniejsze korzyści dla Wykonawcy:

- wypromowanie punktu sprzedaży pod nazwą ,,Centrum Dociepleń”, odróżnienie od innych punktów sprzedaży
- szansa na pozyskanie nowego Klienta i Wykonawcy
- możliwość dodatkowego motywowania Wykonawców
- uzyskanie prawa zakupu linii produktów z projektu w pierwszej fazie otwarcia
- wsparcie w przeprowadzeniu ciekawego szkolenia tematycznego dla Wykonawców
- zwiększenie sprzedaży produktów standardowych
- możliwość uzyskania premii sprzedażowych na motywowanie swoich handlowców
- uzyskanie pakietu wsparcia marketingowego
- wspólne reklamy (POS, lokalna prasa, imprezy, szkolenia)
- możliwość sprzedaży unikatowego rozwiązania na wysokiej marży
- sprzedaż produktów bez walki cenowej
- możliwość sprzedaży wszystkich materiałów systemu w całości jednemu Klientowi
co zapewnia podpisanie karty gwarancyjnej przez Dystrybutora

Pakiet startowy dla Dystrybutorów:

- atrakcyjny POS z ekranem LCD
- 2 rodzaje banerów
- tablica wejściowa
- materiały drukowane: ulotki, foldery, plakaty, wizytówki
- kampania informacyjna na billboardach BOLIX
- certyfikat dla Dystrybutora potwierdzający udział w programie

- promocja wykonawcy jako profesjonalisty z certyfikatem BOLIX,
upoważniającym do realizacji ociepleń w projekcie 10 lat gwarancji
- uzyskanie baneru na rusztowanie i wizytówek z sygnaturami projektu
- szansa na uzyskanie zlecenia realizacji robót w projekcie i przeszkolenie
- otrzymanie pakietu startowego
- dodatkowe argumenty w negocjacjach z Klientem
- odróżnienie od innych Wykonawców (lista wykonawców będzie ograniczona)
- możliwość uzyskania premii sprzedażowych
- uzyskanie wsparcia marketingowego

Pakiet startowy dla Wykonawców:

- pakiet startowy:
instrukcja ociepleniowa nr IB/05/2013, zestaw próbek systemowych, karta gwarancyjna
folder idealna elewacja, folder 10 Lat Gwarancji, vademecum, mały wzornik listkowy,
Certyfikat Autoryzowany Wykonawca
- baner
- materiały drukowane: ulotka, folder

systemy 10 lat gwarancji
BOLIX ALFA
klej do przyklejania styropianu o podwyższonej przyczepności oraz wytrzymałości
wczesnej

Przeznaczony jest dla osób ceniących
najwyższą odporność ocieplenia na pęknięcia, wywołane dużymi skokami temperatur czy też ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Dzięki zawartości szkła wodnego oraz
podwyższonemu odczynowi pH system
ten jest dedykowany do wszystkich
lokalizacji, znajdujących się w pobliżu dużych skupisk leśnych, zbiorników
wodnych i innych miejsc narażonych na
agresję mikrobiologiczną.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób
ceniących naturalny charakter elewacji,
którą dodatkowo można wymalować
farbą silikonową dostępną w szerokiej
palcie barw.

Cechy szczególne
wysoka przyczepność wczesna już po 24 h
polecany również do styropianu grafitowego
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BOLIX LAMBDA
siatka z włókna szklanego

Cechy szczególne:
gramatura 158 g/m2
odporna na alkalia

BOLIX BETA
klej uniwersalny do systemów ociepleń na styropianie, wzmocniony włóknami

Cechy szczególne
wysoka przyczepność do styropianu
wzmocniony włóknami eliminującymi rysy i pęknięcia
długi czas otwarty
łatwa aplikacja
możliwość wykorzystania do szpachlowania ścian nieocieplonych
polecany do styropianu grafitowego
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PRODUKTY
BOLIX EPSILON
silikonowy podkład tynkarski zwiększający przyczepność tynków silikonowych

Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
ułatwia aplikację tynku i fakturowanie
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BOLIX OMEGA
podkład tynkarski zwiększający przyczepność tynków mineralnych

Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
ułatwia aplikację tynku i fakturowanie

BOLIX SIGMA

BOLIX DELTA

cienkowarstwowy tynk silikonowy (faktura kasza gr. 1,5 lub 2,0 mm)
o podwyższonej odporności na działanie UV

zbrojony mikrowłóknami cienkowarstwowy tynk mineralny
(faktura kasza gr. 1,5 lub 2,0 mm)

Cechy szczególne

Cechy szczególne

trwała kolorystyka
wysoka hydrofobowość
podwyższona odporność na skażenie mikrobiologiczne
podwyższona odporność na mróz i szkodliwe promieniowanie UV
zbrojony mikrowłóknami
podwyższona paroprzepuszczalność

wysoka przyczepność do podłoża
mrozo- i wodoodporny
zbrojony mikrowłóknami
podwyższona paroprzepuszczalność
podwyższona odporność na rysy i pęknięcia

BOLIX OMIKRON
krzemianowy podkład tynkarski zwiększający przyczepność tynków krzemianowych
BOLIX PHI do podłoża

Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
ułatwia aplikację tynku i fakturowanie
wiąże chemicznie z podłożem
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BOLIX PI
silikonowy preparat gruntujący zwiększający przyczepność farby silikonowej

Cechy szczególne
wyrównuje chłonność podłoża
poprawia przyczepność
zapobiega powstawaniu przebarwień
redukuje powstawanie wykwitów
ułatwia aplikację farby

BOLIX GAMMA
SYSTEM
SILIKONOWY

BOLIX PHI
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Cechy szczególne

SYSTEM
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cienkowarstwowy tynk krzemianowy (faktura kasza gr. 1,5 lub 2,0 mm)
o podwyższonej odporności mikrobiologicznej
wysoka paroprzepuszczalność
naturalna odporność na skażenie mikrobiologiczne
podwyższona odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne
zbrojony mikrowłóknami

farba silikonowa o zwiększonej odporności na skażenie mikrobiologiczne
i promieniowanie UV

Cechy szczególne
wysoka hydrofobowość
wysoka przepuszczalność pary wodnej
doskonałe krycie przy niskim zużyciu
podwyższona odporność na skażenie mikrobiologiczne
stabilne kolory
wbudowane „blokery” zmniejszające ryzyko powstania wykwitów solnych
po wymalowaniu
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BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel: +48 33 475 06 00
fax: +48 33 475 06 12
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