
Spoštovani!

Vstopili smo v 38. leto odkar proizvajamo in vgrajujemo 
Demit fasade. Zato vemo, da vam lahko na trajnost 
in funkcionalnost zagotavljamo najmanj 30-letno 
življenjsko dobo. Tako smo se odločili, ker želimo 
biti do vas pošteni in vam obljubiti to, v kar smo 
se lahko prepričali sami. V vseh teh letih beležimo 
zgolj pozitivne izkušnje, s strani investitorjev pa 
prejemamo pohvale tako glede funkcionalnosti kot 
dolge življenjske dobe. Ker je investicija v fasado 
velik finančni zalogaj, je pomembno, da veste, da je 
investicija v Demit fasado prava in varna naložba.

Smo edini slovenski specializirani 
proizvajalec fasad, ki ne odobrava 
kompromisov

Z osredotočenostjo izključno na fasade nenehno 
razvijamo nove tehnologije, zaradi česar na področju 
fasad postavljamo nove standarde in merila. 
Smo edini ponudnik fasad, ki uporablja namensko 
lepilo za lepljenje izolacijskih plošč in namensko malto 
za izvedbo armirnega sloja, ki mora biti elastičen in 
odporen na vse vremenske vplive. Naša prednost so 
tudi unikatne Demit plošče, ki imajo diletacijske zareze 
v rastru 10 x 10 cm in katerih funkcija je zmanjšati 
površinske napetosti v zaključnih slojih fasade. S tem 
podaljšujemo njeno življenjsko dobo. 

Ker vsak evro šteje

Z DEMIT® fasadnimi sistemi boste stroške porabljene 
energije mesečno zmanjšali od 40%  do 60 %. In ne 
pozabite upoštevati prihranke pri nakupu ogrevalnih in 
hladilnih sistemov. Bodite gospodarni. 

Poskrbimo za okolje in okolje bo poskrbelo 
za nas

Naravo smo si sposodili od svojih naslednikov, zato z 
njo ravnajmo skrbno in z občutkom. Z visoko termično 
izolativnostjo fasade boste v kurilni sezoni zmanjšali 
porabo kurilnega olja in ostalih energentov, s tem pa 
razbremenili okolje onesnaževanja. Poleti se boste 
izognili potrebi po uporabi klimatskih naprav ter tako 
naredili nekaj za svoje zdravje, pa še okolje vam bo 
hvaležno. Tako kot vi sami, tudi mi skrbimo za okolje, 
zato v podjetju sledimo standardom kakovosti ISO 9001 
in standardom ravnanja z okoljem ISO 14001.

Zavedamo se, da je odločitev o fasadi pomembna in da 
pri njej ključno vlogo igrajo vaše potrebe in finančna 
moč. Pomagali vam bomo izbrati fasadni sistem, ki bo 
za vaš dom optimalen ter vas razbremenili vseh skrbi 
v zvezi z vgradnjo. 

Laško, marec 2012

mag. Goran Čop
Direktor

Demit,
za še več bivalnega udobja

Se strinjate, da ni vseeno, če 
plačate 11.500 € in ne 12.990 € 
samo zato, ker vam niso znali 
izračunati natančne porabe 
materiala?

Pri Demitu vam bomo na osnovi površine vaše fasade 
predstavili  natančen izračun potrebnega materiala za 
izdelavo fasade. Tako boste naročili in plačali pravilno 
količino materiala, s tem pa prihranili vaš denar. 
Naročene količine materiala za fasado zaokrožamo po 
kvadratnem metru.

Material vam bomo dostavili
»just in time«

Kot domači proizvajalec smo sposobni material 
dostavljati direktno iz centralnega skladišča v 
katerokoli slovensko mesto, kraj, vas, ne glede na 
oddaljenost. Vi boste naročili, mi pa vam bomo 
dostavili tja in takrat, kot boste to želeli vi.

Le s kakovostnimi izvajalci fasade DEMIT® 
lahko zagotavljamo 30-letno življenjsko 
dobo

Vaša pričakovanja glede dolge življenjske dobe, 
trdnosti in funkcionalnosti fasade so upravičeno 
visoka! Pred vgradnjo se prepričajte, da vam bo fasado 
vgradil preizkušen in pooblaščen Demitov izvajalec.   
Le-ta bo poskrbel, da bo:

•	vaš dom dobro toplotno izoliran,
•	vaša fasada ščitila dom pred neugodnimi vremenskimi 

vplivi (mrazom, vročino, dežjem, vlago, vetrom, točo) 
ter  mehanskimi poškodbami, požarom in hrupom,

•	vaša fasada ostala čvrsta, kompaktna, trajna in lepa ...

Najbližjega pooblaščenega Demitovega izvajalca fasad 
poiščite na www.demit.si

Tu smo, da vam pomagamo 

Izbor in vgradnja fasade je kompleksen projekt, kjer je 
potreben tehten premislek o izboru ustrezne izolacije, 
fasadnega sistema, zaključnega ometa, barve fasade, 
o izboru izvajalca, kasnejšemu vzdrževanju fasade, 
ekonomski upravičenosti, prihrankih energije za 
ogrevanje ali ohlajanje, možnostih kreditiranja ali 
subvencioniranja investicije in mnogih drugih zadevah. 
Posvetujte se s tehničnimi svetovalci in si oblikujte 
celovito sliko za vašo fasado.

Pokličite nas ali nam pišite
080 21 10 
info@demit.si 

Že veste, katero barvo boste izbrali?
Lahko vam pomagamo, lahko pa se z barvami 
poigrate sami. Vstopite v barvno študijo na 
www.demit.si

Izbirajte med 267-imi odtenki barv ter 24-imi 
zaključnimi ometi za podstavek vašega doma. 
Če so vam všeč intenzivnejše in živahnejše 
barve fasade, izbirajte med akrilnimi, če so 
vam všeč nežnejše, pastelne, izbirajte med 
silikatnimi ali silikat-silikonskimi zaključnimi 
ometi. 

www.demit.si
Imate vprašanje?
Pokličite nas ali nam pišite
080 21 10 
info@demit.si 

Demit d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško
Tel. 03 73 44 500

Praksa je dokazala 
najmanj 30-letno 
življenjsko dobo 
fasade

Naj bo izbor barve vašega 
doma prijetno opravilo

Pomembni ste vi
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je zagotovilo za najmanj 30-letno 
življenjsko dobo fasade DEMIT®. Z 
znanjem in izkušnjami postavljamo nove 
standarde in merila.

Za še več bivalnega udobja.

Demit, specialist za fasade

125.200 fasad 
20 mio m2 fasadnih sistemov  
in 38 let
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življenjsko dobo fasade DEMIT®. Z 
znanjem in izkušnjami postavljamo nove 
standarde in merila.

Za še več bivalnega udobja.

Demit, specialist za fasade

125.200 fasad 
20 mio m2 fasadnih sistemov  
in 38 let



Osnovna naloga zaključnih 
ometov je trajna zaščita
objekta pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi. 
Prav tako pa je pomemben 
tudi estetski videz fasade, 
zato vam je na voljo široka 
paleta struktur, granulacij 
in barv, ki bodo domu dali 
želeni privlačni videz.

DEMIT AcryLoxane [elast]
Širok nabor barvnih odtenkov v izredno vodoodbojnem 
in elastičnem dekorativnem akrilnem ometu z 
optimalno vsebnostjo siloxanov.

DEMIT Silicate [vital] 
Izredno trden, paropropusten in barvno obstojen 
dekorativni silikatni omet.

DEMIT Si-SI [q3 tech]
Dekorativni silikonsko silikatni omet odlikuje q3 
tehnologija treh veziv. Je visoko paropropusten, 
mehansko odporen in odklonilen na umazanijo.

DEMIT Mineral [nature]
EKO naravni mineralni omet v beli barvi, enostaven za 
vgradnjo in odporen na zmrzal.

DEMIT Plast [protect] 
Dekorativni omet iz naravno obarvanih kamnov in 
drobljenega marmorja, visoko vodoodbojen in odporen 
na obremenitve, namenjen zaščiti podstavka (cokla) 
hiše.

DEMIT fasadne barve
Za obnovo in dekoracijo stavb so na voljo akrilne in 
silikatne fasadne barve. Za zaščito pred algami in 
plesnimi ter boljše bivalno udobje pa uporabite DEMIT 
Termoščit.

Ko gre za trajnost, elastičnost in odpornost, 
kompromisov ne sprejemamo. Smo edini ponudnik 
fasad, ki za lepljenje izolacijskih plošč uporablja 
namensko lepilo Stirofix, za izvedbo armirnega sloja 
pa namensko malto Original. Naloga lepila je ustvariti 
čvrsto povezavo med ploščo in podlago, medtem ko je 
naloga malte ustvariti elastično ter na atmosferske in 
mehanske obremenitve odporno podlago za zaključni 
omet.

Fasadni sistem DEMIT UNI je cenovno ugoden in 
enostaven za vgradnjo. Za lepljenje in armiranje se 
uporablja isti material - lepilna malta UNI. V osnovi 
sistem izpolnjuje vse gradbeno-fizikalne in druge 
tehnične in estetske zahteve, predvsem pa dobro ščiti 
objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi vplivi, s 
čimer podaljšuje življenjsko dobo objekta.

Fasadni sistem DEMIT AClimaTIVE je sistem z izolacijo
iz difuzijsko odprtih Active fasadnih plošč. To pomeni,
da hiša s fasado AClimaTIVE »diha«. 

Sistem je primeren za novogradnje, predvsem pa za
obnovo obstoječih, starejših objektov.

Fasadni sistem DEMIT MINERAL je sistem z izolacijo
iz mineralne volne, ki ga odlikuje visoka požarna
varnost, dobra toplotna in zvočna izolativnost ter
visoka paropropustnost. Na izbiro so fasadne lamele in
izolacijske plošče z dvojno gostoto ter izboljšano 
toplotno izolativnostjo.

Disperzijski fasadni sistem DEMIT LINE je v prvi vrsti
namenjen za izolacijo in zaščito montažnih in 
nizkoenergijskih hiš. Uporablja pa se tudi povsod, kjer 
imamo opraviti s slabo vodovpojnimi in gladkimi zidovi 
objekta.

DEMIT Uni [effect] 
lepilna malta 

Je sistemska lepilna malta, 
oplemenitena z dodatki 
za izboljšanje elastičnosti 
in vodoodbojnosti, namenjena tako za armiranje kot 
tudi za lepljenje. Zagotavlja dober oprijem na različne 
podlage ter tvori čvrsto osnovo za nanos zaključnega 
ometa. 

DEMIT Original fasadne 
plošče dokazano 
podaljšujejo življenjsko dobo 
objektov.

Fasadne plošče, edinstvene po 
zasnovi in obliki, so posebnost 
sistema DEMIT ORIGINAL. V rastru 
10 x 10 cm so v plošče vrezane 
globoke lasaste zareze, ki do 40 % zmanjšajo in bolj 
enakomerno porazdelijo napetosti v armirnem in 
zaključnem sloju.
.

Demit ACTIVE
fasadne plošče

Fasadna plošča DEMIT 
Active 032 iz grafitnega 
stiroporja je perforirana 
skoraj v celotni debelini 
plošče, kar ji zagotavlja visoko 
paropropustnost. Plošča 
Active+ pa je dodatno zaščitena pred vplivi sončnih 
žarkov.

Frontrock max E
fasadne plošče

Dvoslojna gostota strukture 
plošče zagotavlja izvrstne
karakteristike absorbcije 
hrupa in vibracij, visoko 
požarno varnost in 15 % 
boljšo toplotno izolativnost 
- deklarirana toplotna prevodnost je 0,036 W/mK. 
Uporabljajo se v sistemih kontaktnih fasad, tako za 
tankoslojne kot tudi za debeloslojne zaključne omete.

DEMIT Line [organic] 
lepilo in malta

Lepilo in malta Line [organic] sta 
enokomponentna materiala na 
osnovi organskih veziv. Materiala 
sta že pripravljena za takojšnjo 
uporabo. DEMIT Line [organic] 
malto odlikuje visoka elastičnost 
in odpornost na mehanske vplive.

Fasadni sistemi Dekorativni 
zaključni ometi

Nadstandard med fasadami 

38-letna tradicija potrjuje,da 
gre za preizkušen, zanesljiv 
in trajen fasadni sistem.  
Zagotavlja najvišjo stopnjo 
toplotne zaščite objekta, 
zdravo in udobno bivalno 
klimo ter tvori učinkovito 
zaščito ovoja stavbe pred 
vremenskimi in mehanskimi 
vplivi. 

Ekonomičen fasadni sistem Difuzijsko aktivna fasadaVarnost v vseh pogledih Sistem štirih kvalitet

Primeren za vgradnjo na večjih 
objektih

Cenovno ugoden

Enostaven za vgradnjo

Visoka paropropustnost

Difuzijska usklajenost

Plošča DEMIT Active+ 032

Primeren za obnovo objektov

Visoka požarna varnost

Visoka zvočna izolativnost 

Visoka paropropustnost

Sistem na organski osnovi

Visoka izolativnost plošč 
λ=0,031 W/mK

Visoka odpornost na mehanske vplive 

Primeren za nizkoenergijske in 
montažne hiše

Lepilo 

Izolacijske plošče

Pritrdila

Malta 

Mrežica 

Predpremaz 

Zaključni omet 

DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT EPS F 039
DEMIT EPS F Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature]

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT Active 032               
DEMIT Active + 032    

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Silicate]

DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech]

DEMIT Mineral lepilo

Frontrock max E 036  
Fasrock L 040

Pritrdila obvezna pri Frontrock max E ploščah

DEMIT Mineral malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate]

DEMIT Silicate [vital] 
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature] 
 

DEMIT Line [organic] lepilo

DEMIT EPS F Graphite 031   
DEMIT EPS F Graphite + 031   

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Line [organic] malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]  
DEMIT Silicate [vital]  

DEMIT Stirofix lepilo

DEMIT Orignal 039
DEMIT Original Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Original malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer  [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature]
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Kakovost, trajnost in zanesljivost

Visoka odpornost na zunanje vplive

Garancija na dolgo življenjsko dobo

Ima jo že več kot 112.500 objektov 
v Sloveniji

DEMIT ORIGINAL DEMIT UNI Effect DEMIT MINERAL DEMIT AClimaTIVE DEMIT LINE 4Q



Osnovna naloga zaključnih 
ometov je trajna zaščita
objekta pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi. 
Prav tako pa je pomemben 
tudi estetski videz fasade, 
zato vam je na voljo široka 
paleta struktur, granulacij 
in barv, ki bodo domu dali 
želeni privlačni videz.

DEMIT AcryLoxane [elast]
Širok nabor barvnih odtenkov v izredno vodoodbojnem 
in elastičnem dekorativnem akrilnem ometu z 
optimalno vsebnostjo siloxanov.

DEMIT Silicate [vital] 
Izredno trden, paropropusten in barvno obstojen 
dekorativni silikatni omet.

DEMIT Si-SI [q3 tech]
Dekorativni silikonsko silikatni omet odlikuje q3 
tehnologija treh veziv. Je visoko paropropusten, 
mehansko odporen in odklonilen na umazanijo.

DEMIT Mineral [nature]
EKO naravni mineralni omet v beli barvi, enostaven za 
vgradnjo in odporen na zmrzal.

DEMIT Plast [protect] 
Dekorativni omet iz naravno obarvanih kamnov in 
drobljenega marmorja, visoko vodoodbojen in odporen 
na obremenitve, namenjen zaščiti podstavka (cokla) 
hiše.

DEMIT fasadne barve
Za obnovo in dekoracijo stavb so na voljo akrilne in 
silikatne fasadne barve. Za zaščito pred algami in 
plesnimi ter boljše bivalno udobje pa uporabite DEMIT 
Termoščit.

Ko gre za trajnost, elastičnost in odpornost, 
kompromisov ne sprejemamo. Smo edini ponudnik 
fasad, ki za lepljenje izolacijskih plošč uporablja 
namensko lepilo Stirofix, za izvedbo armirnega sloja 
pa namensko malto Original. Naloga lepila je ustvariti 
čvrsto povezavo med ploščo in podlago, medtem ko je 
naloga malte ustvariti elastično ter na atmosferske in 
mehanske obremenitve odporno podlago za zaključni 
omet.

Fasadni sistem DEMIT UNI je cenovno ugoden in 
enostaven za vgradnjo. Za lepljenje in armiranje se 
uporablja isti material - lepilna malta UNI. V osnovi 
sistem izpolnjuje vse gradbeno-fizikalne in druge 
tehnične in estetske zahteve, predvsem pa dobro ščiti 
objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi vplivi, s 
čimer podaljšuje življenjsko dobo objekta.

Fasadni sistem DEMIT AClimaTIVE je sistem z izolacijo
iz difuzijsko odprtih Active fasadnih plošč. To pomeni,
da hiša s fasado AClimaTIVE »diha«. 

Sistem je primeren za novogradnje, predvsem pa za
obnovo obstoječih, starejših objektov.

Fasadni sistem DEMIT MINERAL je sistem z izolacijo
iz mineralne volne, ki ga odlikuje visoka požarna
varnost, dobra toplotna in zvočna izolativnost ter
visoka paropropustnost. Na izbiro so fasadne lamele in
izolacijske plošče z dvojno gostoto ter izboljšano 
toplotno izolativnostjo.

Disperzijski fasadni sistem DEMIT LINE je v prvi vrsti
namenjen za izolacijo in zaščito montažnih in 
nizkoenergijskih hiš. Uporablja pa se tudi povsod, kjer 
imamo opraviti s slabo vodovpojnimi in gladkimi zidovi 
objekta.

DEMIT Uni [effect] 
lepilna malta 

Je sistemska lepilna malta, 
oplemenitena z dodatki 
za izboljšanje elastičnosti 
in vodoodbojnosti, namenjena tako za armiranje kot 
tudi za lepljenje. Zagotavlja dober oprijem na različne 
podlage ter tvori čvrsto osnovo za nanos zaključnega 
ometa. 

DEMIT Original fasadne 
plošče dokazano 
podaljšujejo življenjsko dobo 
objektov.

Fasadne plošče, edinstvene po 
zasnovi in obliki, so posebnost 
sistema DEMIT ORIGINAL. V rastru 
10 x 10 cm so v plošče vrezane 
globoke lasaste zareze, ki do 40 % zmanjšajo in bolj 
enakomerno porazdelijo napetosti v armirnem in 
zaključnem sloju.
.

Demit ACTIVE
fasadne plošče

Fasadna plošča DEMIT 
Active 032 iz grafitnega 
stiroporja je perforirana 
skoraj v celotni debelini 
plošče, kar ji zagotavlja visoko 
paropropustnost. Plošča 
Active+ pa je dodatno zaščitena pred vplivi sončnih 
žarkov.

Frontrock max E
fasadne plošče

Dvoslojna gostota strukture 
plošče zagotavlja izvrstne
karakteristike absorbcije 
hrupa in vibracij, visoko 
požarno varnost in 15 % 
boljšo toplotno izolativnost 
- deklarirana toplotna prevodnost je 0,036 W/mK. 
Uporabljajo se v sistemih kontaktnih fasad, tako za 
tankoslojne kot tudi za debeloslojne zaključne omete.

DEMIT Line [organic] 
lepilo in malta

Lepilo in malta Line [organic] sta 
enokomponentna materiala na 
osnovi organskih veziv. Materiala 
sta že pripravljena za takojšnjo 
uporabo. DEMIT Line [organic] 
malto odlikuje visoka elastičnost 
in odpornost na mehanske vplive.

Fasadni sistemi Dekorativni 
zaključni ometi

Nadstandard med fasadami 

38-letna tradicija potrjuje,da 
gre za preizkušen, zanesljiv 
in trajen fasadni sistem.  
Zagotavlja najvišjo stopnjo 
toplotne zaščite objekta, 
zdravo in udobno bivalno 
klimo ter tvori učinkovito 
zaščito ovoja stavbe pred 
vremenskimi in mehanskimi 
vplivi. 

Ekonomičen fasadni sistem Difuzijsko aktivna fasadaVarnost v vseh pogledih Sistem štirih kvalitet

Primeren za vgradnjo na večjih 
objektih

Cenovno ugoden

Enostaven za vgradnjo

Visoka paropropustnost

Difuzijska usklajenost

Plošča DEMIT Active+ 032

Primeren za obnovo objektov

Visoka požarna varnost

Visoka zvočna izolativnost 

Visoka paropropustnost

Sistem na organski osnovi

Visoka izolativnost plošč 
λ=0,031 W/mK

Visoka odpornost na mehanske vplive 

Primeren za nizkoenergijske in 
montažne hiše

Lepilo 

Izolacijske plošče

Pritrdila

Malta 

Mrežica 

Predpremaz 

Zaključni omet 

DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT EPS F 039
DEMIT EPS F Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature]

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT Active 032               
DEMIT Active + 032    

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Silicate]

DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech]

DEMIT Mineral lepilo

Frontrock max E 036  
Fasrock L 040

Pritrdila obvezna pri Frontrock max E ploščah

DEMIT Mineral malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate]

DEMIT Silicate [vital] 
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature] 
 

DEMIT Line [organic] lepilo

DEMIT EPS F Graphite 031   
DEMIT EPS F Graphite + 031   

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Line [organic] malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]  
DEMIT Silicate [vital]  

DEMIT Stirofix lepilo

DEMIT Orignal 039
DEMIT Original Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Original malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer  [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature]
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Kakovost, trajnost in zanesljivost

Visoka odpornost na zunanje vplive

Garancija na dolgo življenjsko dobo

Ima jo že več kot 112.500 objektov 
v Sloveniji

DEMIT ORIGINAL DEMIT UNI Effect DEMIT MINERAL DEMIT AClimaTIVE DEMIT LINE 4Q



Osnovna naloga zaključnih 
ometov je trajna zaščita
objekta pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi. 
Prav tako pa je pomemben 
tudi estetski videz fasade, 
zato vam je na voljo široka 
paleta struktur, granulacij 
in barv, ki bodo domu dali 
želeni privlačni videz.

DEMIT AcryLoxane [elast]
Širok nabor barvnih odtenkov v izredno vodoodbojnem 
in elastičnem dekorativnem akrilnem ometu z 
optimalno vsebnostjo siloxanov.

DEMIT Silicate [vital] 
Izredno trden, paropropusten in barvno obstojen 
dekorativni silikatni omet.

DEMIT Si-SI [q3 tech]
Dekorativni silikonsko silikatni omet odlikuje q3 
tehnologija treh veziv. Je visoko paropropusten, 
mehansko odporen in odklonilen na umazanijo.

DEMIT Mineral [nature]
EKO naravni mineralni omet v beli barvi, enostaven za 
vgradnjo in odporen na zmrzal.

DEMIT Plast [protect] 
Dekorativni omet iz naravno obarvanih kamnov in 
drobljenega marmorja, visoko vodoodbojen in odporen 
na obremenitve, namenjen zaščiti podstavka (cokla) 
hiše.

DEMIT fasadne barve
Za obnovo in dekoracijo stavb so na voljo akrilne in 
silikatne fasadne barve. Za zaščito pred algami in 
plesnimi ter boljše bivalno udobje pa uporabite DEMIT 
Termoščit.

Ko gre za trajnost, elastičnost in odpornost, 
kompromisov ne sprejemamo. Smo edini ponudnik 
fasad, ki za lepljenje izolacijskih plošč uporablja 
namensko lepilo Stirofix, za izvedbo armirnega sloja 
pa namensko malto Original. Naloga lepila je ustvariti 
čvrsto povezavo med ploščo in podlago, medtem ko je 
naloga malte ustvariti elastično ter na atmosferske in 
mehanske obremenitve odporno podlago za zaključni 
omet.

Fasadni sistem DEMIT UNI je cenovno ugoden in 
enostaven za vgradnjo. Za lepljenje in armiranje se 
uporablja isti material - lepilna malta UNI. V osnovi 
sistem izpolnjuje vse gradbeno-fizikalne in druge 
tehnične in estetske zahteve, predvsem pa dobro ščiti 
objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi vplivi, s 
čimer podaljšuje življenjsko dobo objekta.

Fasadni sistem DEMIT AClimaTIVE je sistem z izolacijo
iz difuzijsko odprtih Active fasadnih plošč. To pomeni,
da hiša s fasado AClimaTIVE »diha«. 

Sistem je primeren za novogradnje, predvsem pa za
obnovo obstoječih, starejših objektov.

Fasadni sistem DEMIT MINERAL je sistem z izolacijo
iz mineralne volne, ki ga odlikuje visoka požarna
varnost, dobra toplotna in zvočna izolativnost ter
visoka paropropustnost. Na izbiro so fasadne lamele in
izolacijske plošče z dvojno gostoto ter izboljšano 
toplotno izolativnostjo.

Disperzijski fasadni sistem DEMIT LINE je v prvi vrsti
namenjen za izolacijo in zaščito montažnih in 
nizkoenergijskih hiš. Uporablja pa se tudi povsod, kjer 
imamo opraviti s slabo vodovpojnimi in gladkimi zidovi 
objekta.

DEMIT Uni [effect] 
lepilna malta 

Je sistemska lepilna malta, 
oplemenitena z dodatki 
za izboljšanje elastičnosti 
in vodoodbojnosti, namenjena tako za armiranje kot 
tudi za lepljenje. Zagotavlja dober oprijem na različne 
podlage ter tvori čvrsto osnovo za nanos zaključnega 
ometa. 

DEMIT Original fasadne 
plošče dokazano 
podaljšujejo življenjsko dobo 
objektov.

Fasadne plošče, edinstvene po 
zasnovi in obliki, so posebnost 
sistema DEMIT ORIGINAL. V rastru 
10 x 10 cm so v plošče vrezane 
globoke lasaste zareze, ki do 40 % zmanjšajo in bolj 
enakomerno porazdelijo napetosti v armirnem in 
zaključnem sloju.
.

Demit ACTIVE
fasadne plošče

Fasadna plošča DEMIT 
Active 032 iz grafitnega 
stiroporja je perforirana 
skoraj v celotni debelini 
plošče, kar ji zagotavlja visoko 
paropropustnost. Plošča 
Active+ pa je dodatno zaščitena pred vplivi sončnih 
žarkov.

Frontrock max E
fasadne plošče

Dvoslojna gostota strukture 
plošče zagotavlja izvrstne
karakteristike absorbcije 
hrupa in vibracij, visoko 
požarno varnost in 15 % 
boljšo toplotno izolativnost 
- deklarirana toplotna prevodnost je 0,036 W/mK. 
Uporabljajo se v sistemih kontaktnih fasad, tako za 
tankoslojne kot tudi za debeloslojne zaključne omete.

DEMIT Line [organic] 
lepilo in malta

Lepilo in malta Line [organic] sta 
enokomponentna materiala na 
osnovi organskih veziv. Materiala 
sta že pripravljena za takojšnjo 
uporabo. DEMIT Line [organic] 
malto odlikuje visoka elastičnost 
in odpornost na mehanske vplive.

Fasadni sistemi Dekorativni 
zaključni ometi

Nadstandard med fasadami 

38-letna tradicija potrjuje,da 
gre za preizkušen, zanesljiv 
in trajen fasadni sistem.  
Zagotavlja najvišjo stopnjo 
toplotne zaščite objekta, 
zdravo in udobno bivalno 
klimo ter tvori učinkovito 
zaščito ovoja stavbe pred 
vremenskimi in mehanskimi 
vplivi. 

Ekonomičen fasadni sistem Difuzijsko aktivna fasadaVarnost v vseh pogledih Sistem štirih kvalitet
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Visoka zvočna izolativnost 

Visoka paropropustnost
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Visoka izolativnost plošč 
λ=0,031 W/mK

Visoka odpornost na mehanske vplive 
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DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT EPS F 039
DEMIT EPS F Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature]

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT Active 032               
DEMIT Active + 032    

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Silicate]

DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech]

DEMIT Mineral lepilo

Frontrock max E 036  
Fasrock L 040

Pritrdila obvezna pri Frontrock max E ploščah

DEMIT Mineral malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate]

DEMIT Silicate [vital] 
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature] 
 

DEMIT Line [organic] lepilo

DEMIT EPS F Graphite 031   
DEMIT EPS F Graphite + 031   

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Line [organic] malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]  
DEMIT Silicate [vital]  

DEMIT Stirofix lepilo

DEMIT Orignal 039
DEMIT Original Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Original malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer  [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature]
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Kakovost, trajnost in zanesljivost

Visoka odpornost na zunanje vplive

Garancija na dolgo življenjsko dobo

Ima jo že več kot 112.500 objektov 
v Sloveniji

DEMIT ORIGINAL DEMIT UNI Effect DEMIT MINERAL DEMIT AClimaTIVE DEMIT LINE 4Q



Osnovna naloga zaključnih 
ometov je trajna zaščita
objekta pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi. 
Prav tako pa je pomemben 
tudi estetski videz fasade, 
zato vam je na voljo široka 
paleta struktur, granulacij 
in barv, ki bodo domu dali 
želeni privlačni videz.

DEMIT AcryLoxane [elast]
Širok nabor barvnih odtenkov v izredno vodoodbojnem 
in elastičnem dekorativnem akrilnem ometu z 
optimalno vsebnostjo siloxanov.

DEMIT Silicate [vital] 
Izredno trden, paropropusten in barvno obstojen 
dekorativni silikatni omet.

DEMIT Si-SI [q3 tech]
Dekorativni silikonsko silikatni omet odlikuje q3 
tehnologija treh veziv. Je visoko paropropusten, 
mehansko odporen in odklonilen na umazanijo.

DEMIT Mineral [nature]
EKO naravni mineralni omet v beli barvi, enostaven za 
vgradnjo in odporen na zmrzal.

DEMIT Plast [protect] 
Dekorativni omet iz naravno obarvanih kamnov in 
drobljenega marmorja, visoko vodoodbojen in odporen 
na obremenitve, namenjen zaščiti podstavka (cokla) 
hiše.

DEMIT fasadne barve
Za obnovo in dekoracijo stavb so na voljo akrilne in 
silikatne fasadne barve. Za zaščito pred algami in 
plesnimi ter boljše bivalno udobje pa uporabite DEMIT 
Termoščit.

Ko gre za trajnost, elastičnost in odpornost, 
kompromisov ne sprejemamo. Smo edini ponudnik 
fasad, ki za lepljenje izolacijskih plošč uporablja 
namensko lepilo Stirofix, za izvedbo armirnega sloja 
pa namensko malto Original. Naloga lepila je ustvariti 
čvrsto povezavo med ploščo in podlago, medtem ko je 
naloga malte ustvariti elastično ter na atmosferske in 
mehanske obremenitve odporno podlago za zaključni 
omet.

Fasadni sistem DEMIT UNI je cenovno ugoden in 
enostaven za vgradnjo. Za lepljenje in armiranje se 
uporablja isti material - lepilna malta UNI. V osnovi 
sistem izpolnjuje vse gradbeno-fizikalne in druge 
tehnične in estetske zahteve, predvsem pa dobro ščiti 
objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi vplivi, s 
čimer podaljšuje življenjsko dobo objekta.

Fasadni sistem DEMIT AClimaTIVE je sistem z izolacijo
iz difuzijsko odprtih Active fasadnih plošč. To pomeni,
da hiša s fasado AClimaTIVE »diha«. 

Sistem je primeren za novogradnje, predvsem pa za
obnovo obstoječih, starejših objektov.

Fasadni sistem DEMIT MINERAL je sistem z izolacijo
iz mineralne volne, ki ga odlikuje visoka požarna
varnost, dobra toplotna in zvočna izolativnost ter
visoka paropropustnost. Na izbiro so fasadne lamele in
izolacijske plošče z dvojno gostoto ter izboljšano 
toplotno izolativnostjo.

Disperzijski fasadni sistem DEMIT LINE je v prvi vrsti
namenjen za izolacijo in zaščito montažnih in 
nizkoenergijskih hiš. Uporablja pa se tudi povsod, kjer 
imamo opraviti s slabo vodovpojnimi in gladkimi zidovi 
objekta.

DEMIT Uni [effect] 
lepilna malta 

Je sistemska lepilna malta, 
oplemenitena z dodatki 
za izboljšanje elastičnosti 
in vodoodbojnosti, namenjena tako za armiranje kot 
tudi za lepljenje. Zagotavlja dober oprijem na različne 
podlage ter tvori čvrsto osnovo za nanos zaključnega 
ometa. 

DEMIT Original fasadne 
plošče dokazano 
podaljšujejo življenjsko dobo 
objektov.

Fasadne plošče, edinstvene po 
zasnovi in obliki, so posebnost 
sistema DEMIT ORIGINAL. V rastru 
10 x 10 cm so v plošče vrezane 
globoke lasaste zareze, ki do 40 % zmanjšajo in bolj 
enakomerno porazdelijo napetosti v armirnem in 
zaključnem sloju.
.

Demit ACTIVE
fasadne plošče

Fasadna plošča DEMIT 
Active 032 iz grafitnega 
stiroporja je perforirana 
skoraj v celotni debelini 
plošče, kar ji zagotavlja visoko 
paropropustnost. Plošča 
Active+ pa je dodatno zaščitena pred vplivi sončnih 
žarkov.

Frontrock max E
fasadne plošče

Dvoslojna gostota strukture 
plošče zagotavlja izvrstne
karakteristike absorbcije 
hrupa in vibracij, visoko 
požarno varnost in 15 % 
boljšo toplotno izolativnost 
- deklarirana toplotna prevodnost je 0,036 W/mK. 
Uporabljajo se v sistemih kontaktnih fasad, tako za 
tankoslojne kot tudi za debeloslojne zaključne omete.

DEMIT Line [organic] 
lepilo in malta

Lepilo in malta Line [organic] sta 
enokomponentna materiala na 
osnovi organskih veziv. Materiala 
sta že pripravljena za takojšnjo 
uporabo. DEMIT Line [organic] 
malto odlikuje visoka elastičnost 
in odpornost na mehanske vplive.

Fasadni sistemi Dekorativni 
zaključni ometi

Nadstandard med fasadami 

38-letna tradicija potrjuje,da 
gre za preizkušen, zanesljiv 
in trajen fasadni sistem.  
Zagotavlja najvišjo stopnjo 
toplotne zaščite objekta, 
zdravo in udobno bivalno 
klimo ter tvori učinkovito 
zaščito ovoja stavbe pred 
vremenskimi in mehanskimi 
vplivi. 

Ekonomičen fasadni sistem Difuzijsko aktivna fasadaVarnost v vseh pogledih Sistem štirih kvalitet

Primeren za vgradnjo na večjih 
objektih

Cenovno ugoden

Enostaven za vgradnjo

Visoka paropropustnost

Difuzijska usklajenost

Plošča DEMIT Active+ 032

Primeren za obnovo objektov

Visoka požarna varnost

Visoka zvočna izolativnost 

Visoka paropropustnost

Sistem na organski osnovi

Visoka izolativnost plošč 
λ=0,031 W/mK

Visoka odpornost na mehanske vplive 
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Izolacijske plošče

Pritrdila
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Mrežica 

Predpremaz 

Zaključni omet 

DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT EPS F 039
DEMIT EPS F Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Uni [effect] lepilna malta siva/bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature]

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT Active 032               
DEMIT Active + 032    

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Active [armflex] lepilna malta - bela

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Silicate]

DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech]

DEMIT Mineral lepilo

Frontrock max E 036  
Fasrock L 040

Pritrdila obvezna pri Frontrock max E ploščah

DEMIT Mineral malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate]

DEMIT Silicate [vital] 
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
DEMIT Mineral [nature] 
 

DEMIT Line [organic] lepilo

DEMIT EPS F Graphite 031   
DEMIT EPS F Graphite + 031   

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Line [organic] malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]  
DEMIT Silicate [vital]  

DEMIT Stirofix lepilo

DEMIT Orignal 039
DEMIT Original Graphite 032

Pritrdila (odvisno od podlage in višine objekta)

DEMIT Original malta

DEMIT armirna mreža

DEMIT Primer  [Basic, Silicate, Extra]

DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Si-Si [q3 tech] 
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Spoštovani!

Vstopili smo v 38. leto odkar proizvajamo in vgrajujemo 
Demit fasade. Zato vemo, da vam lahko na trajnost 
in funkcionalnost zagotavljamo najmanj 30-letno 
življenjsko dobo. Tako smo se odločili, ker želimo 
biti do vas pošteni in vam obljubiti to, v kar smo 
se lahko prepričali sami. V vseh teh letih beležimo 
zgolj pozitivne izkušnje, s strani investitorjev pa 
prejemamo pohvale tako glede funkcionalnosti kot 
dolge življenjske dobe. Ker je investicija v fasado 
velik finančni zalogaj, je pomembno, da veste, da je 
investicija v Demit fasado prava in varna naložba.

Smo edini slovenski specializirani 
proizvajalec fasad, ki ne odobrava 
kompromisov

Z osredotočenostjo izključno na fasade nenehno 
razvijamo nove tehnologije, zaradi česar na področju 
fasad postavljamo nove standarde in merila. 
Smo edini ponudnik fasad, ki uporablja namensko 
lepilo za lepljenje izolacijskih plošč in namensko malto 
za izvedbo armirnega sloja, ki mora biti elastičen in 
odporen na vse vremenske vplive. Naša prednost so 
tudi unikatne Demit plošče, ki imajo diletacijske zareze 
v rastru 10 x 10 cm in katerih funkcija je zmanjšati 
površinske napetosti v zaključnih slojih fasade. S tem 
podaljšujemo njeno življenjsko dobo. 

Ker vsak evro šteje

Z DEMIT® fasadnimi sistemi boste stroške porabljene 
energije mesečno zmanjšali od 40%  do 60 %. In ne 
pozabite upoštevati prihranke pri nakupu ogrevalnih in 
hladilnih sistemov. Bodite gospodarni. 

Poskrbimo za okolje in okolje bo poskrbelo 
za nas

Naravo smo si sposodili od svojih naslednikov, zato z 
njo ravnajmo skrbno in z občutkom. Z visoko termično 
izolativnostjo fasade boste v kurilni sezoni zmanjšali 
porabo kurilnega olja in ostalih energentov, s tem pa 
razbremenili okolje onesnaževanja. Poleti se boste 
izognili potrebi po uporabi klimatskih naprav ter tako 
naredili nekaj za svoje zdravje, pa še okolje vam bo 
hvaležno. Tako kot vi sami, tudi mi skrbimo za okolje, 
zato v podjetju sledimo standardom kakovosti ISO 9001 
in standardom ravnanja z okoljem ISO 14001.

Zavedamo se, da je odločitev o fasadi pomembna in da 
pri njej ključno vlogo igrajo vaše potrebe in finančna 
moč. Pomagali vam bomo izbrati fasadni sistem, ki bo 
za vaš dom optimalen ter vas razbremenili vseh skrbi 
v zvezi z vgradnjo. 

Laško, marec 2012

mag. Goran Čop
Direktor

Demit,
za še več bivalnega udobja

Se strinjate, da ni vseeno, če 
plačate 11.500 € in ne 12.990 € 
samo zato, ker vam niso znali 
izračunati natančne porabe 
materiala?

Pri Demitu vam bomo na osnovi površine vaše fasade 
predstavili  natančen izračun potrebnega materiala za 
izdelavo fasade. Tako boste naročili in plačali pravilno 
količino materiala, s tem pa prihranili vaš denar. 
Naročene količine materiala za fasado zaokrožamo po 
kvadratnem metru.

Material vam bomo dostavili
»just in time«

Kot domači proizvajalec smo sposobni material 
dostavljati direktno iz centralnega skladišča v 
katerokoli slovensko mesto, kraj, vas, ne glede na 
oddaljenost. Vi boste naročili, mi pa vam bomo 
dostavili tja in takrat, kot boste to želeli vi.

Le s kakovostnimi izvajalci fasade DEMIT® 
lahko zagotavljamo 30-letno življenjsko 
dobo

Vaša pričakovanja glede dolge življenjske dobe, 
trdnosti in funkcionalnosti fasade so upravičeno 
visoka! Pred vgradnjo se prepričajte, da vam bo fasado 
vgradil preizkušen in pooblaščen Demitov izvajalec.   
Le-ta bo poskrbel, da bo:

•	vaš dom dobro toplotno izoliran,
•	vaša fasada ščitila dom pred neugodnimi vremenskimi 

vplivi (mrazom, vročino, dežjem, vlago, vetrom, točo) 
ter  mehanskimi poškodbami, požarom in hrupom,

•	vaša fasada ostala čvrsta, kompaktna, trajna in lepa ...

Najbližjega pooblaščenega Demitovega izvajalca fasad 
poiščite na www.demit.si

Tu smo, da vam pomagamo 

Izbor in vgradnja fasade je kompleksen projekt, kjer je 
potreben tehten premislek o izboru ustrezne izolacije, 
fasadnega sistema, zaključnega ometa, barve fasade, 
o izboru izvajalca, kasnejšemu vzdrževanju fasade, 
ekonomski upravičenosti, prihrankih energije za 
ogrevanje ali ohlajanje, možnostih kreditiranja ali 
subvencioniranja investicije in mnogih drugih zadevah. 
Posvetujte se s tehničnimi svetovalci in si oblikujte 
celovito sliko za vašo fasado.

Pokličite nas ali nam pišite
080 21 10 
info@demit.si 

Že veste, katero barvo boste izbrali?
Lahko vam pomagamo, lahko pa se z barvami 
poigrate sami. Vstopite v barvno študijo na 
www.demit.si

Izbirajte med 267-imi odtenki barv ter 24-imi 
zaključnimi ometi za podstavek vašega doma. 
Če so vam všeč intenzivnejše in živahnejše 
barve fasade, izbirajte med akrilnimi, če so 
vam všeč nežnejše, pastelne, izbirajte med 
silikatnimi ali silikat-silikonskimi zaključnimi 
ometi. 

www.demit.si
Imate vprašanje?
Pokličite nas ali nam pišite
080 21 10 
info@demit.si 

Demit d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško
Tel. 03 73 44 500

Praksa je dokazala 
najmanj 30-letno 
življenjsko dobo 
fasade

Naj bo izbor barve vašega 
doma prijetno opravilo

Pomembni ste vi
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io
je zagotovilo za najmanj 30-letno 
življenjsko dobo fasade DEMIT®. Z 
znanjem in izkušnjami postavljamo nove 
standarde in merila.

Za še več bivalnega udobja.

Demit, specialist za fasade

125.200 fasad 
20 mio m2 fasadnih sistemov  
in 38 let


