
Energijsko varčna in trajnostna vgradnja 
zunanjega stavbnega pohištva po Evropskih 
smernicah EnEV oz RAL
Tako kot sodobno stavbno pohištvo z zelo nizkimi vrednostmi toplotne pre-
hodnosti, sledijo tudi sodobni tesnilni sistemi za vgradnjo tega.

Podjetje Madizajn Zg. Pirniče d.o.o. je začetni in vodilni ponudnik tovrstnih sis-
temov v Sloveniji, zato je že v začetku leta 2014 stopilo korak naprej pri dobavi 
najsodobnejših sistemov in v Slovenijo pripeljalo enega najstarejših proizvajalcev 
tesnilnih sistemov, ki ga je leta 2013 kupil priznani nemški podjetnik Michael 
illbruck. Preimenoval ga je v Pinta abdichtung gmbh in priključil svojemu portfe-
lju uspešnih podjetij. Zaradi izjemne strokovnosti in kakovosti je v zelo kratkem 
času, skokovito napredoval. V zadnjih 4 letih je kar trikrat povečal svoje proizvo-
dnje zmogljivosti, za konec leta 2017 pa načrtuje največjo investicijo doslej.

Proizvajalec Pinta abdichtung se je osredotočil predvsem na sisteme za celovito 
rešitev tesnjenja zunanjega stavbnega pohištva s tako imenovanimi 
ekspanzijskimi tesnilnimi trakovi pintaband 3Complete Plus in pin-
taband 3Complete Renova, ki je zadnja inovacija podjetja. Ti z zelo 
enostavnim nameščanjem in hitrostjo vgradnje prinašajo tudi druge 
izvrstne prednosti. Poleg enostavne vgradnje trakovi omogočajo tudi 
100% izkoristek in zapolnitev rege med okenskim podbojem ter kon-
strukcijo, se odlično prilagajajo podlagam in ob pravilni izbiri dimen-
zije in natančni vgradnji, zagotavljajo tesnjenje po osnovnem princi-
pu: »Znotraj bolj tesno kot zunaj«. Trakovi torej nadomeščajo kar tri 
različne komponente in sicer na notranji strani tesnijo vstop vodne 
pare v rego v sredinskem funkcionalnem delu zagotavljajo odlične to-
plotne in zvočne karakteristike, na zunanji strani pa omogočajo par-
no difuzijo in preprečujejo vdor padavinskih voda do 600 Pa in več. 

Trakovi Pintaband so testirani z odvzemom vzorcev direktno iz proizvodne-
ga procesa in s tem zagotavljajo preverjeno stalno kakovost, ki jo izkazujejo z 
ustreznimi potrdili. Ta podatek je morda zanimiv zlasti zaradi pogostih zlorab 
glede izvora in konstantne kakovosti tesnilnih sistemov.

Pinta abdichtung svoj portfelj proizvodov dopolnjuje tudi z ostalimi tesnilnimi 
sistemi za energijsko varčno in trajnostno vgradnjo zunanjega stavbnega pohi-
štva kot so Pinta standardni, izjemno inovativni Pinta fenband Vario sistem z 
možnostjo vgradnje le ene folije tako na notranjo kot zunanjo stran podboja 
ter linijo lepilnih in tesnilnih sistemov pinta CONNECT, ki se je v zadnjih dveh 
letih na Slovenskem trgu izjemno uveljavila. Ponuja namreč celovito paleto PU 
montažnih pen, PU lepil za lepljenje fasadnih elementov tudi na bitumizirane 
podlage, lepljenje kamna, lesa,…silikonskih in poliuretanskih tesnilnih mas in 
sodobnih hibridnih lepilnih in tesnilnih sistemov, ki so poleg izjemnih karakteri-
stik, zlasti človeku in okolju prijazni.

Za vse informacije, tehnično pomoč in 
izobraževanja se lahko obrnite na spo-
dnje podjetje:
Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
tel.: +386 1 3621 342
e-mail: info@madizajn.si


