
RÖFIX CalceClima®

Защото благосъстоянието във вашия дом започва с подходящите материали.
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Австрия

Röfix AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

Röfix AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

Röfix AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

Röfix AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

Röfix AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

Röfix AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

Röfix AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Швейцария

Röfix AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

Röfix AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

Röfix AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

Röfix AG 
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223 
fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

Röfix AG 
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055 
fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Италия

Röfix AG
i-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 (0)473 966100
fax +39 (0)473 966150
office.partschins@roefix.com

Röfix AG
i-33074 fontanafredda - PN
Tel. +39 (0)434 599100
fax +39 (0)434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

Röfix AG
i-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 (0)30 68041
fax +39 (0)30 6801052
office.prevalle@roefix.com

Röfix AG
i-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 (0)332 962000
fax +39 (0)332 961056
office.comabbio@roefix.com

Röfix AG
i-12089 Villanova Mondovì - CN
Tel. +39 (0)174 599200
fax +39 (0)174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Словения

Röfix d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Хърватия

Röfix d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

Röfix d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
fax +385 (0)1 3310-574

Röfix d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Сърбия

Röfix d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Черна Гора

Röfix d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Босна-Херцеговина

Röfix d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

Röfix d.o.o.
BiH-71214 i. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

България

Röfix eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

Röfix eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Албания/Косово

Röfix Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
fax +355 (0)511 24778
office.tirana@roefix.comroefix.com



Добре изолираните врати, прозорци 

и стени допринасят значително за 

опазването на климата на нашата 

планета чрез пестенето на енергия. 

Факт е, че добрите изолационни 

показатели заедно с останалите 

фактори способстват за промените в 

климата в застроените от човека площи.

Липсата на обмяна на кислород, 

променения начин на живот както и 

емисиите от мебелите и жилищния 

декор допринасят за “тежкия въздух” в 

жилищтните ни помещения. Докато при 

по-старите сгради високата влажност 

може да доведе до поява на плесени, 

в модерните жилища сухия въздух в 

помещенията е честа причина за риск и 

влошаване на здравето.

„Тежък въздух - ние издишваме 
дневно до 1000 литра въглероден 
двуокис! - високата СО

2
-концентрация 

в помещениято води до преумора и 
нарушаване на концентрацията“

„Естествената вар поема 
излишната влажност на въздуха 
и при необходимост я отдава 
обратно.“

Здравето и благосъстоянието са  в 

нашите ръце, както и в нашите “четири 

стени”. Голяма част от живота си човек 

преминава в затворени помещения. 

Още една причина, за да се погрижим 

за един оптимален и здравословен 

жилищен климат. 

RöFIX CalceClima® създава 

здравословен вътрешен климат по 

напълно естествен начин. Обширни 

изследвания потвърждават отличната 

способност на eстествената вар да 

поддържа въздушната влажност 

и предпазва от вредни вещества. 

Принципът е лесен за разбиране:” 

Климатична инсталация без ток”- т.е. 

естествената вар - поема излишъка 

от въздушна влага и съответно я 

отдава при необходимост. Идеални 

предпоставки за един (T)-пространствен 

климат с усещане за природа.

Повече енергия и радост в 
живота с CalceClima®

(T)ПРОСТРАНСТВЕН  климат 
за здравословен живот

Чрез високата си алкалност (pH->12)

CalceClima®-продуктите действат 

бактерицидно и фунгицидно по 

естествен начин.  Алергенните вещества 

или плесенни спори не намират 

хранителна среда.

Но не само това - RöFIX CalceClima® 

отнема от въздуха замърсители като 

ЛОС (летливи органични съединения) 

или излишния въглероден двуокис и 

ги разгражда. Така стената покрита с 

CalceClima се грижи за здравословен и 

свеж вътрешен  климат - това не може 

да осигури никоя модерна климатична 

инсталация.

„Лоши времена за бактерии, плесенни 
спори и замърсители на въздуха - 
RöFIX CalceClima® наистина действа 
бактерицидно и фунгицидно и 
разгражда замърсителите.“

Принципът на CalceClima®: 
Със силата на природата 
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Време

Вар

Дисперсия

Силикат

Сравняване на разграждането на риск

Варта е един от най старите строителни материали на човечеството и има една 

хилядолетна традиция. Още римляните са оценили варовите мазилки заради 

отличните им строително-физични свойства.

Варовата мазилка не е същата варова мазилка. В поддържането на историческите 

сгради към варовите мазилки се прибавят естествени хидравлични добавки. 

Без тези “хидравлични” добавки би било невъзможно за много сгради да 

останат с векове неповредени. Днес често се опитва чрез добавяне на малко 

или по-големо количество портландцимент или химични добавки да се постигне 

тази устойчивост. Така обаче се загубват или увреждат много от положителните 

качества на варовата мазилка. 

RöFIX CalceClima® се базира на исторически изпитания строителен материал 

“естествена хидравлична вар” и не съдържа циментови добавки.

RöFIX се доверява на CalceClima®. 

Залага се на продукти, за които от 

векове има натрупани познания и опит и 

се набляга на ренесанса на естествената 

вар в жилищата на хората. 

За компетентността и опита в 

санирането на исторически сгради 

свидетелстват многобройни 

международно-известни референции 

(препоръки) за саниране с RöFIX 

продукти и Know-how.

„Варта и естествената хидравлична вар - строителният материал от 
античността, изживява ренесанс и гарантира при нас хората едно ново 
благосъстояние“

Вар и естествена хидравлична вар (NHL)

•  Естествени суровини

•  Здравословна жизнена среда

•  Регулиращ влагата

•  Бактерициден чрез естествената 

алкалност

•  Намаляване на замърсителите

•  Дифузионен

•  Висока пожарна безопасност

•  За свободен от алергии живот

•  Природно изпитана и 

сертифицирана система

•  Налична в чували и силози

Предимствата на CalceClima® лежат във вашите ръце

Възползвайте се от компетентността на RÖFIX варова мазилка!

CalceClima® системата за вашето здраве и вашето благосъстояние

RÖFIX CalceClima®

Система за вътрешна мазилка

➊ Зидария

➋ Röfix CalceClima® Предварителен шприц

➌ Röfix CalceClima® Ambiente

➍ Röfix CalceClima® Fino 

➎ Röfix PE 819 Sesco Варова боя

Форма на доставка:


