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Povrch omítky je možné upravit
mnoha různými způsoby.
Záleží jen na Vaší fantazii!

FASÁDA:
ORIGINALITA 
& DESIGN
DEJTE SVĚTU VĚDĚT, KDO TU BYDLÍ!

OMÍTKA 
MNOHA TVÁŘÍ...

Fasáda se v poslední době stává diskutovanou a hlavně 

designovou záležitostí. Právě ona je chloubou, díky níž 

Vaše stavba  vynikne. 

Kromě základních kvalitativních funkcí fasády, kterými jsou 

ochranná a regulační, je současně kladen důraz  i na funkci 

estetickou. 

Vzhled fasády dotváří a názorně propojuje jednotlivé 

architektonické prvky, dokresluje a podtrhuje celkovou 

atraktivitu stavby. 

Fasáda dává zcela jedinečnou image jednotlivým objektům, 

a jako taková má vliv na naše vnímání samostatných budov, 

bloků domů, ale i větších architektonických celků. 

Stala se neodmyslitelným faktorem souladu s okolím 

a rozhodujícím hlediskem našeho subjektivního vnímání. 

Již první pohled na fasádu rozhodne, zda nás stavba zaujme 

či nikoli. Aby architekti dokázali uskutečnit své nápady 

a dokázali domům vdechnout harmonii, originalitu 

a jedinečnost, využívají všech dostupných technologických 

možností, a to jak při výběru jednotlivých prvků, tak i při výběru 

fasád.

Značka PCI, jako prestižní výrobce stavebních materiálů, 

vychází vstříc právě fantazii a kreativitě architektů 

a nabízí unikátní druh omítky pro jedinečnou kompozici 

fasády – ED Design. 

 � jemná minerální omítka s obsahem slídy

 � probarvená minerálními pigmenty

 � výjimečná svým specifickým přírodním vzhledem

 � povrchová úprava na běžné, sanační omítky  

 i zateplené fasády

 � dekorativní úprava interiérů

 � nízká nasákavost

 � vysoká paropropustnost

 � atraktivní vzhled

Naše reference v Brně: Dům Kořenský

PCI MULTIPUTZ ED
PCI Multiputz® ED je jemná minerální omítka s obsahem 

slídy, použitelná jako povrchová úprava na vnější jádrové 

omítky, sanační omítky, kontaktní zateplovací systémy 

i tvorbu interiérových dekorací. 

Tenkovrstvá minerální omítka je jedinečná svým 

specifickým přírodním vzhledem a kombinací 

užitkových vlastností.

Více o produktu zde:
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DŘEVĚNÝ OBKLAD NEBO STROMOVÁ KŮRA
Omítka ve vzhledu dřeva nabízí velké množství výhod. 

Můžete ji tónovat do jakékokoliv odstínu dle vaší fantazie, je ideální  

na všechny typy budov včetně zateplených fasád a na rozdíl  

od dřeva je bezúdržbová a stále stejně krásná. Stačí nanést minerální 

omítku PCI Multupitz® ED v požadované tloušťce a pomocí fládrovací 

kolíbky vytvořit strukturu, kterou následně tónujete lazurami PCI 

Decotop® SAL.  

Líbí se vám moderní pasivní domy nebo klasické roubenky? 

Fascinuje vás struktura kůry majestátních staletých dubů? 

S omítkou PCI Multiputz® ED je nyní možné vše!  

DŘEVO
SKRÝVÁ V SOBĚ SÍLU STROMŮ,
KTERÁ DODÁ VAŠEMU DOMOVU VNITŘNÍ KLID.
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BETON A BEDNĚNÝ BETON
Omítka ve vzhledu betonu nebo bedněného betonu se těší  

čím dál větší oblibě. Působí chladně, ale zároveň velmi útulně  

a nadčasově. Navíc je skvělá na všechny typy fasád i stěn  

v interiéru, včetně zateplených budov. 

Stačí nanést omítku PCI Multiputz® ED v potřebné tloušťce 

a zavadnutý materiál zatočit hladítkem, případně na závěr  

vtisknout požadovaný rastr, který vyvolá dojem bedněného betonu. 

Nebojte se zapojit fantazii a dodat bydlení nový zajímavý prvek 

v podobě betonových detailů nebo celých ploch. 

BETON
MODERNÍ A NADČASOVÝ,
KTERÝ SLUŠÍ INTERIÉRU I EXTERIÉRU.
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ITALSKÝ MRAMOR A SPIŠSKÝ TRAVERTIN
Omítka ve vzhledu přírodního kamene působí luxusním dojmem, 

přitom je dostupná pro každého. Je vhodná na všechny typy fasád, 

ale bude se vyjímat také v interiéru. Navíc ji lze barevně přizpůsobit 

a dokonale tak sladit s okolím. Pro docílení vzhledu přírodního kamene 

stačí nanést minerální omítku PCI Multiputz® ED a do zavadlého 

materiálu poté vtisknout rastr speciálními válečky. Závěrečné 

lazurování materiálem  PCI Decotop® SAL celý dojem umocní.

Originální techniky a kreativní pojetí tohoto vzhledu omítky udělá 

z prostoru kouzelné místo.

KÁMEN
FASCINUJÍCÍ CHLADNÁ KRÁSA.
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ÚPRAVY OMÍTKY DLE VAŠICH PŘÁNÍ
Povrch omítky je možné upravit, doplnit a kombinovat mnoha různými 

způsoby. Kromě základních dekorů je možné vytvářet i vlastní styly 

a jedinečné rukopisy.  Finální roli ve vytvořeném dekoru pak často 

hraje tenkovrstvá, vodou ředitelná lazura PCI Decotop® SAL. 

Pomocí slídy, skla nebo karbidu je také možné přidat jemný třpyt, 

čímž vznikne další jedinečný vzhled.

Obklopte se ED designem  –  kreativní fasádou v podobě  

přírodních nebo industriálních vzhledů, ale i vzhledů s novým tvůrčím 

nápadem. 

KREATIVITA
FINÁLNÍ ÚPRAVA OMÍTKY A JEJÍ ORIGINÁLNÍ
VZHLED PODTRHNOU CELKOVÝ DOJEM
Z FASÁDY NEBO Z INTERIÉRU.
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Zákaznický servis (příjem objednávek)

 tel.: +420 469 607 160
 fax: +420 469 607 161
 e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Vydáno: srpen 2022

www.youtube.com/PCICZ


