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Produkty przedpremierowe

Wysokoelastyczna powłoka uszczelniająca na bazie polimerów hybry-
dowych SP – technologia opracowana przez tremco illbruck, w pełni 
bezpieczna dla środowiska i zdrowia użytkowników. Folia szczelna na 
powietrze i parę wodną. Stanowi ciekawą alternatywę dla uszczelnienia 
standardową folią okienną w funkcji paroizolacji (bariery wewnętrznej) 
złącza. Idealna do nanoszenia na skomplikowane geometrycznie po-
wierzchnie muru. Szczególnie polecana do izolowania newralgicznych 
obszarów uszczelnienia tj. dolnego złącza i naroży okna, balkonu oraz 
drzwi tarasowych. Wygodna i szybka w aplikacji – łatwa do rozprowa-
dzenia pędzelkiem, jednocześnie nie spływa z pionowych powierzchni. 
W pełni kompatybilna z piankami poliuretanowymi oraz impregnowa-
nymi taśmami rozprężnymi. Dostępna w kolorze antracytowym oraz 
białym, który przy jasnych powierzchniach pozwoli uzyskać lepszy efekt 
esteczny (mały kontrast), nawet w przypadku niewielkich zabrudzeń na 
elementach sąsiadujących ze spoiną.
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SP925

TP653

Pierwsza na rynku, trójfunkcyjna, impregnowana taśma rozprężna  
o właściwościach nieprzepuszczania dymu w wizualnej ocenie  
wykonanych połączeń. Jeden produkt w trzech warstwach izolacji 
złącza, zapewnia szczelność pogodową (klasa BG1 + BGR), izolację 
termo-akustyczną oraz szczelność na powietrze od strony pomiesz-
czenia. Rozwiązanie gwarantuje znaczną oszczędność czasu wobec 
montażu warstwowego realizowanego z użyciem pianki poliuretanowej 
oraz standardowych folii okiennych. Montaż z użyciem taśmy TP653 
Trio X może być realizowany bez względu na warunki temperaturowe 
otoczenia. Złącze zaizolowane dymoszczelną taśmą TP653 Trio X, może 
pozostawać nieosłonięte, bez ograniczeń czasowych dla ekspozycji  
słonecznej, w przeciwieństwie dla standardowych folii okiennych. 
Oficjalna odsłona dymoszczelnej taśmy TP653 Trio X, będzie miała  
miejsce na targach Fensterbau Frontale w Norymberdze.
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Ambasadorze Dobrego Montażu Okien ! Flagowe systemy illbruck do montażu warstwowego okien 

Montaż okna w świetle muru (system „i3”) Montaż okna w ociepleniu (system „MOWO”)   Jesteśmy zaszczyceni Twoją obecnością na dzisiejszym wydarzeniu. W programie Akademii ujęliśmy kilka cieka-
wych naszym zdaniem propozycji, licząc, że z Twojej perspektywy, okażą się interesujące i przydatne. 

Jako, że nasi Ambasadorzy, mają przywilej otrzymywania informacji „z pierwszej ręki” o nowych rozwiązaniach 
illbruck, zaprezentujemy Ci dwa przedpremierowe produkty do montażu warstwowego okien, a nasi doradcy tech-
niczno-handlowi, objaśnią preferencyjne warunki ich nabycia na okoliczność Akademii Ambasadora 2018.  
Uzyskasz również możliwość zamawiania rozwiązań illbruck w wygodniejszy i szybszy sposób – poprzez sklep  
internetowy dla naszych Partnerów handlowych. To całkiem nowe narzędzie kierowane głównie do salonów  
sprzedaży okien, będzie stanowić odtąd platformę do komunikacji z Tobą, na widocznych po zalogowaniu, zindy-
widualizowanych warunkach handlowych. Oferty specjalne oraz informacje o nowościach, będą komunikowane 
właśnie tą drogą. Wybrane produkty i promocje, będą kierowane do naszych Partnerów handlowych poprzez nowy 
sklep internetowy. 

Zachęcamy Cię mocno do przetestowania narzędzia sklepu we wczesnej fazie jego wdrożenia, a w efekcie czerpania 
korzyści z zamawiania naszych rozwiązań drogą on-line od teraz!   
 

Program konferencji szkoleniowej
  Rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna 
  Otwarcie Akademii Ambasadora i sprawy organizacyjne. Program „Ambasador Dobrego   
  Montażu Okien” (Łukasz Augustyniak, tremco illbruck Sp. z o.o.).
  Nowoczesne techniki montażu warstwowego okien  
  (Łukasz Augustyniak, tremco illbruck Sp. z o.o.)
   Przerwa kawowa / demonstracja rozwiązań przy stole warsztatowym
   „Prawidłowy montaż okien - wymagania, obowiązek informacyjny,  
  odpowiedzialność za jakość usługi” (Andrzej Błaszczyk, Oknotest.pl) 
   Przerwa obiadowa
  „Dobre praktyki illbruck” – prezentacja kilku wybranych realizacji i czynniki,  
  które zdecydowały o sprzedaży, eShop, warunki zakupu produktów przedpremierowych  
  dla uczestników Akademii (Doradca techniczno-handlowy, tremco illbruck Sp. z o.o)

  Losowanie nagród 

Nagrody 
Po zakończeniu programu Akademii, przewidujemy rozlosowanie trzech nagród wśród uczestników konferencji. 
Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy wypełnić wszystkie pola załączonej ankiety, a następnie przekazać 
ją organizatorowi tuż po szkoleniu. Czytelnie wypełniona ankieta, będzie uprawniała do odebrania nagrody drogą 
losowania. Nagrody dla trzech wyczytanych na forum zwycięzców losowania (markowe kurtki z membraną), z uwagi 
na specyfikę nagrody i ilość możliwych kombinacji - rozmiar i wersja (damska lub męska), zostaną przekazane po 
indywidualnym domówieniu szczegółów ze zwycięzcą, kurierem, do 7 dni roboczych od daty szkolenia.    

Dyplomy 
Imienne dyplomy dla zarejestrowanych uczestników konferencji, zostaną przygotowane i przesłane  
na adres siedziby firmy uczestnika, po zakończeniu cyklu wszystkich trzech spotkań w ramach  
Akademii Ambasadora 2018.

9:00 – 9:30 

11:30 – 12:00 
12:00 – 13:30 

13:30 – 14:30 
14:30 – 15:00

15:00 – 15:10 

9:30 – 11:30 

8:30 – 8:55 

Zapobiega zimnym przewiewom i niekontrolowanej ucieczce ciepła
Pozwala na zmniejszenie kosztów zużycia energii na ogrzewanie budynku
Utrzymuje parametry izolacyjne okna w całym okresie jego użytkowania
Poprawia komfort - cisza i zdrowe powietrze w pomieszczeniu (zniwelowane ryzyko  
wystąpienia pleśni w strefach przyokiennych) 
W pełni kompatybilne ze sobą produkty w obrębie systemu „i3”
Bezpieczne dla alergików wyroby z certyfikatem GEV-EMICODE (Niemcy)
Liczne badania w Instytucie Techniki Okiennej ift-Rosenheim, wyróżnienie znakiem jakości RAL 
Kompletny system „i3” zapewnia dostęp do rozwiązania właściwego dla każdej sytuacji montażowej 
Ochrona przez włamaniem – dostępna opcja montażu okna w klasach RC2 i RC3
10-letnia gwarancja funkcjonalności produktów w systemie „i3” 

Pierwszy na rynku, kompletny system montażu i uszczelnienia okien w warstwie ocieplenia budynku
Możliwość osadzenia okna poza obrysem muru w zakresie od 35 do 200 mm
Powtarzalny w montażu, a co za tym idzie efekcie końcowym – uzyskanej szczelności połączenia 
Dźwiękoszczelność złącza na poziomie 36dB, a w wariancie akustycznym systemu  
- 43dB dla zachowania parametrów okna o podwyższonej szczelności akustycznej  
(np. inwestycja przy trasie szybkiego ruchu)
Możliwość adaptacji wnętrz w 24h po montażu okien, dzięki pełnemu zamknięciu otworu okiennego  
(rozwiązuje problem nieistniejącego jeszcze ocieplenia)
Możliwość późniejszej wymiany okien bez uszkodzenia elewacji 
Bezpieczny - sprawdzony zarówno na małych jak i bardzo dużych inwestycjach w Europie 
Opatrzony znakiem jakości RAL - posiada liczne badania zrealizowane w Instytucie Techniki Okiennej  
ift-Rosenheim, potwierdzające właściwości użytkowe systemu zgodne z wytycznymi instrukcji RAL
Nadzór doradców tremco illbruck nad projektem i realizacją montażu okien
Ochrona przez włamaniem – opcje montażu okna w klasach RC2 i RC3
5-letnia gwarancja funkcjonalności produktów w systemie 


