
Ludzie z firmy Phoenix Distribution swoją drogę w 
budownictwie rozpoczęli w 2004 roku. Od tego momentu 
zdobywamy coraz to większe doświadczenie w zakresie 
nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie. 

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu część naszej oferty. 
Produkty interesujące i wyjątkowe, które proponujemy 
klientom na polskim rynku.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie 
internetowej: www.pdistribution.pl

„SUPER JAKOŚĆ NA CZAS...”

PHOENIX ECOTHERM
termoizolacyjna linia profesjonalnych farb na dachy, fasady, ściany 
wewnętrzne i zewnętrzne

Najważniejszą korzyścią farb Phoenix EcoTherm™ 
jest termoizolacyjność, która opiera się głównie na 
ich refleksyjności, czyli na zdolności odbijania 
promieniowania cieplnego. 

Specjalne dodatki w postaci sfer organicznych w 
farbach Phoenix EcoTherm™ odbijają 
promieniowanie cieplne takie jak światło 
słoneczne ale również to generowane przez 
grzejniki w pomieszczeniach.

Farby Phoenix EcoTherm™ wpływają na proces przenikania ciepła do i z izolowanej ściany czy dachu a to ma 
wpływ na możliwości oszczędzania energii przy ogrzewaniu pomieszczeń czy ich chłodzeniu.

Doświadczenia i badania pokazują, że powierzchnie pokryte powłokami farb termoizolacyjnych Phoenix 
EcoTherm™ są w stanie odbijać nawet do 90% docierającej do nich energii cieplnej. Wspominając o energii 
należy to zjawisko rozumieć zarówno jako „ciepło” jak i „zimno”, gdyż każde „ciało fizyczne” jest emiterem 
energii cieplnej, począwszy od temperatury tak zwanego zera absolutnego (około minus 273 ° C). Jest to 
zatem dowód, że powłoka wykonana z farby termoizolacyjnej zabezpiecza przed działaniem zarówno niskich 
jak i wysokich temperatur.

Na podstawie badań w akredytowanym ośrodku badawczym stwierdzono, że stosowanie farb odbijających 
promieniowanie cieplne pozwala znacznie poprawić termoizolacyjność obiektów poprzez ograniczenie 
przemarzania pomalowanych ścian zimą, a także zbytniego ich nagrzewania latem. W praktyce przekłada się 
to na konkretne oszczędności w kosztach ogrzewania rzędu do 30% dla farby do wnętrz. Farba zewnętrzna 
wpływa zaś na komfort chłodnego wnętrza przy wysokich temperaturach zewnętrznych i na oszczędność na 
urządzeniach klimatyzacyjnych do 58% (nawet do 8 kWh/m2).

Wiecej informacji na: www.paintsphoenix.pl
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PANESPOL 
poliuretanowe panele ścienne i 
elewacyjne

- Łatwość i szybkość montażu,
- ponad 250 wzorów,
- doskonała alternatywa dla drogich kamieni i minerałów,
- możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku,
- są lekkie - ważą od 5 do 7 kilogramów, co ułatwia ich transport i instalację,
- są odporne na wodę,
- doskonale izolują.

Wiecej informacji na: www.pdistribution.pl

ISCOM
system dachu płaskiego Riverclack

System Riverclack w siedmiu punktach:
- pełna wodoodporność,
- system mocowania bez perforacji pokrycia,
- trwałość,
- odporność na chodzenie,
- łatwość montażu,
- niskie koszty,
- promień gięcia naturalnego.

PROROAD jest płynnym, wielofunkcyjnym 
dodatkiem, który miesza się z wodą dla kontroli 
różnego typu gleb.
Zapobiega:
- rozpadowi gleby,
- zanieczyszczeniom związanym z pyłem,
- erozji gleby,
- ubytkom ze zbiorników wodnych i studni.

Więcej informacji na: www.pdistribution.pl

PROROAD
polimerowy uszczelniacz i 
stabilizator dróg


