
Witamy na stronie opisującej m. in.     elewację     Twojego domu.  

Znajdziesz tu informacje o tym, jak zaplanować malowanie, od czego zacząć i jakie produkty  
należy użyć, aby efekt był trwały, profesjonalny i cieszył oko przez lata.

Elewacja jest pierwszą rzeczą, jaką widzimy, patrząc na dom, dlatego jest tak 
niesamowicie ważna. Zadbana sprawia pozytywne wrażenie, zaprasza do środka, sugerując, że 
jest tam równie schludnie i przyjemnie, a także sprawia, że nasz dom staje się miłym dla oka 
komponentem otoczenia. Front domu sporo mówi nam także o jego właścicielach, jest niejako 
wizytówką naszego domu i nas samych; w końcu – jak Cię widzą, tak Cię piszą. Dlatego warto 
zatroszczyć się o elewację nie mniej, niż o wykończenie domu – raz dobrze pomalowana 
gwarantuje trwały efekt przez lata, a my mamy pewność, że nasz dom nie tylko spełnia nasze 
oczekiwania estetyczne, ale jest również dobrze zabezpieczony. Elewacja pełni bowiem także 
ważną funkcję izolacyjną i chroni budynek przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych. Jest osłoną przed starzeniem się, hamuje powstawanie pleśni i grzybów, chroni 
przed nasiąkaniem wilgocią, dlatego warto zadbać o jej prawidłowe przygotowanie.
Planując zmianę elewacji, powinniśmy przede wszystkim zastosować kilka warstw farby 
(podkładową i nawierzchniową), tak, aby zapewnić naszemu domowi wieloletnią ochronę. Co 
więcej, nasza firma oferuje produkty, dzięki którym malowanie możesz śmiało zacząć wcześniej, 
niż planowałeś, gdyż farbą elewacyjną Majic Pride można malować już od 5°C! Dzięki temu 
zaoszczędzisz czas i będziesz mógł cieszyć się nowym wizerunkiem Twojego domu już wiosną.
Nasze produkty są wysoce odporne na warunki atmosferyczne, jak również na mycie i szorowanie 
elewacji – spokojnie możesz to robić przy użyciu detergentów (doskonale się spłukują), jak 
również myjki ciśnieniowej, która zapewni szybki i dokładny efekt. Choć często pierwszą rzeczą,
o jakiej myślimy, decydując się na pomalowanie domu jest kolor, nie można pomijać 
wymienionych wyżej elementów. Dobry wybór i solidne przygotowanie pozwoli na 
bezproblemowe utrzymanie elewacji w czystości, a także na cieszenie się niezmiennymi kolorami 
przez lata. Co ważne bowiem, nasze produkty zapewniają Ci nie tylko możliwość pomalowania 
domu na dowolny, wybrany przez Ciebie kolor, lecz także gwarantują, że kolor ten nie będzie 
ulegał blaknięciu, zachowa swoją wyrazistość, pomimo chociażby mycia. Dlatego zachęcamy do 
odmiany Twojego domu już dziś – nie jest to takie trudne, a tu dowiesz się krok po kroku, jak to 
zrobić!

www.majic.pl
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