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1000 nejrychlejších 
získá pro celou partu 
ohoz Baumit Star: 
lacláče + tričko + 
kšiltovku

BONUSKaždý měsíc losujeme 3 sady nářadí!

a hraj o stovky cen za 4 mega!
Kup hvězdnou omítku Baumit StarTop

PrinciP a Pravidla akce
Zašlete daňový doklad o nákupu minimálně 10 kbelíků nové 
hvězdné fasádní omítky Baumit StarTop a získejte pracovní 
ohoz Baumit Star pro celou partu! Každý Vámi zaslaný daňový 
doklad bude navíc zařazen do slosování, ve kterém losujeme 
každý měsíc 3 výherce. Každý z vylosovaných získá jednu 
sadu profesionálního nářadí na zpracování fasádní omítky 
Baumit StarTop pro celou partu (1x elektrické dvourychlostní 
míchadlo FESTOOL 1000 W s metlou HS3 R 120 mm, 4x nere-
zové natahovací hladítko, 4x plastové strukturovací hladítko).

co vyhrává 1000 nejrychlejších?
Neváhejte, nakupte omítku Baumit StarTop a zašlete doklad 
mezi prvními! Nejrychlejších 1000 z  Vás 
získá pracovní oblečení Baumit Star pro 
celou partu (maximálně 4 sady). Jedna 
sada oblečení obsahuje lacláče, tričko 
a kšiltovku Baumit Star. Za jeden doklad 
tak můžete získat až:

  4x pracovní lacláče Baumit Star 
(výběr z velikostí 48 až 62)

  4x tričko Baumit Star 
(výběr z velikostí L, XL, XXL, XXXL)

  4x kšiltovku Baumit Star

Počet zaslaných dokladů není omezen, z  každé 
stavby však bude mezi 1000 nejrychlejších 
započítán pouze jeden (první obdržený) doklad.

Jak můžete soutěžit 
o sady profesionálního nářadí?
Použijte hvězdnou omítku Baumit StarTop 
na všech svých stavbách. Čím více dokladů 
zašlete, tím větší šanci na výhru máte! Ze všech 
získaných dokladů budou v  průběhu soutěže 
losováni každý měsíc 3 výherci, kteří získají sadu 
profesionálního nářadí:

4×

4×
1×

Podrobná pravidla získáte na www.baumit.cz/BaumitSTar.

  1x profesionální dvourychlostní elektrické 
míchadlo FESTOOL 1000 W s metlou 
HS3 R 120 mm pro fasádní omítky

 4x nerezové natahovací hladítko Baumit
 4x plastové strukturovací hladítko Baumit

První losování proběhne už 2. května 2018! Nebude-li Váš 
doklad v daném měsíci úspěšný, bude automaticky zahrnut 
do dalších losování v následujících měsících. Výherní doklady 
budou z následujících losování vyřazeny.

Jaké doklady vám mohou zajistit 
výhru v soutěži?
Čím více dokladů, tím větší šance na výhru! Zašlete nám kopie 
faktur, které obsahují minimálně 10 kbelíků fasádní omítky 
Baumit StarTop (kbelík 25 kg) zakoupených na území České 
republiky, do 31. října 2018. Z jedné stavby se může soutěže 
zúčastnit pouze jeden (první obdržený) doklad.

na jakou adresu doklad poslat 
a jaké informace uvést?
Zapomeňte na složité posílání faktur poštou. Vyfoťte doklad 
mobilním telefonem nebo ho naskenujte a pošlete jej na 
baumitstar@baumit.cz. Uveďte prosím i tyto informace:

 název stavby, kde byla omítka Baumit StarTop použita   
 (např. rodinný dům Sloup v Čechách)

 velikosti oblečení (maximálně 4 velikosti) – lacláče,   
 tričko (např. 4x lacláče velikost 54, 4x tričko velikost XL)

  telefonní číslo a jméno soutěžícího pro možnost 
kontaktování v případě výhry

Už neváhejte ani minutu a objednejte na svou stavbu špičko-
vou omítku Baumit StarTop. Přinese Vám mnoho užitečných 
výher a spokojené zákazníky, které potěší dlouhodobě krásná 
fasáda v široké paletě barev a struktur s velmi vysokou odol-
ností proti plísním a řasám. Tak na co ještě čekat?



BaumiT STarToP 
NOVá HVěZda mEZi OmíTKami

Brilantní barvy z nejširšího vzorníku fasádních 
barev v evropě

Neomezujte své představy a vytvořte na své fasádě úchvatné 
barevné variace. Omítka Baumit StarTop Vám přináší brilantní 
odstíny ze vzorníku Baumit Life, které prozáří každou fasádu. 
díky vysoké schopnosti vázat barevné pigmenty zajistí stálo-
barevnost odstínů na fasádách. Nechte vyniknout barevné 
tóny od jarních zelenožlutých přes letní rudé, podzimní hnědé 
či zimní fialovomodré. S novou omítkou Baumit StarTop si 
každý splní svůj sen!

od moderních hladkých povrchů po tradiční 
hrubé

Podpořte pestrost barev rozmanitými strukturami povrchů. 
Hvězdná omítka Baumit StarTop umožňuje vytvoření moder-
ních hladkých fasád s velikostí zrna 1 mm, stejně jako hrub-
ších škrábaných (K) a rýhovaných (R) povrchů s velikostmi zrn 
od 1,5 mm do 3 mm. Využijte celé škály zrnitostí a najděte 
pro fasádu své stavby tu nejvhodnější. a to vše díky omítce 
Baumit StarTop! 

excelentní zpracovatelnost zvyšující efektivitu

Pokud se řídíte heslem „Čas jsou peníze!“, pak je omítka 
Baumit StarTop přesně pro Vás. Už samotné nanášení z kbe-
líku na fasádu je díky upravené konzistenci omítky snad-
nější, umožňuje nanesení většího množství omítky v jednom 
kroku a snižuje množství úkapů, které zvyšují Vaše náklady. 
Prodloužená doba, po kterou je omítka živá a vhodná pro 
strukturování, pak usnadňuje napojování a zpracování vět-
ších celků fasád. To vše vede díky moderní omítce Baumit 
StarTop k vyšší efektivitě a krásným strukturám Vašich fasád.

vysoká ochrana proti řasám a plísním

Unikátní multifunkční drypor Effect pro zrychlené osychání 
povrchu omítky vytvoří z fasády poušť pro mikroorganismy, 
řasy a plísně. Vše díky inteligentní kombinaci odperlovacího 
efektu a rychleschnoucího povrchu. díky odperlovacímu 
efektu, stejnému jevu, jaký znáte z povrchu lotosových listů, 
se voda na povrchu omítky drží ve formě kapek, které stékají 
rychle po povrchu omítky a odnáší s sebou hrubé nečistoty. 
Zbylá vlhkost je díky vysoké pórovitosti omítky rozptýlena po 
jejím povrchu, díky čemuž fasáda rychleji osychá. dejte řasám 
a plísním STOP díky inteligentní omítce Baumit StarTop!

Hledáte omítku, která dá vyniknout kráse Vaší fasády díky brilantním barvám, rozmanitosti struk-
tur povrchu a účinné ochraně před plísněmi a řasami?
Našli jste – hvězdná omítka Baumit StarTop je tím pravým řešením pro Vaši fasádu.

dobrých důvodů pro výběr 
omítky Baumit StarTop
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Unikátní drypor Effect pro ochranu 
před plísněmi a řasami

Rychleschnoucí povrch

Vynikající zpracovatelnost

Široká nabídka struktur povrchu

Brilantní odstíny Baumit Life, 
nejširší kolekce fasádních barev v Evropě
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