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Vážení obchodní partneři, 

konečně jsme tu opět pro vás! 
Po dvouleté nucené přestávce z důvodu opatření proti šíření koronaviru vám může-
me znovu nabídnout osobní setkání při odborných seminářích naší  
maxit Akademie. 

Připravili jsme pro vás celou řadu zajímavých témat: 

Minulý rok byl ve znamení růstu cen energií a stavebních materiálů. Ten vyvolal 
značnou poptávku po zateplení zejména starších energeticky nevyhovujících 
staveb. Aby mohlo být zateplení opět dostupnější, připravili jsme pro vás novou 
technologii zateplování, při které lze ušetřit značné náklady nejen na materiálu, 
ale i na práci.
Pro více informací se přihlaste na některý z termínů „maxit e4-speedy“  
viz. zadní strana.

V dalším semináři jsme pro vás připravily aktuální informace a cenné tipy o moder-
ních omítkových systémech a zcela nové produktové řadě v oblasti renovace bu-
dov „maxit restorit“. Ať už se zabýváte hydroizolací staveb, vnitřní zateplením 
nebo sanací zdiva vystaveného působení soli či vlhkosti, získáte cenné informace 
přímo z praxe. 

Seminář věnovaný zateplovacím systémům ETICS se zabývá kromě tradiční tech-
nologie provádění zejména řešení detailů v oblastech soklů, žaluziových schránek 
a dalších speciálních konstrukcí. Dále v něm naleznete cenné informace k renovaci 
fasád porostlých řasami a mechy. 

Nezapomněli jsme ani na podlahové systémy. Seminář věnovaných podlahovým 
systémům se nevěnuje pouze tradičním skladbám s litými potěry, ale i dalším sys-
témům s rychleschnoucími potěry a renovačními samonivelačními stěrkami včetně 
epoxidových povrchů. 

Rádi vás přivítáme na našich seminářích. 

S pozdravem, 

Ing. Jakub Klinke
vedoucí produkt managementu
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Vítejte v maxit Akademii!

Závod Beroun

Školicí středisko v Berouně

Vývojové a výzkumné centrum v Azendorfu
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maxit e4-speedy
Představujeme Vám další evoluč-
ní krok v  zateplování, který Vám 
může ušetřit až 29% v přímých ná-
kladech na realizaci zateplovacího 
systému.
Technologie maxit e4-speedy je 
už čtvrtým krokem v evoluci prová-
dění kontaktních zateplovacích sys-
témů. Od lepicích hmot míchaných 
na stavbě z cementu a písku, přes 
průmyslově vyrobené hmoty v pyt-
lích, jsme na trh v posledních letech 
přinesli lepicí hmoty volně ložené 
v  silech s kontinuálními míchačka-
mi.

Více se dozvíte na našem semináři, 
kde Vás s celou technologií sezná-
míme a dozvíte se více o hlavních 
výhodách a technologii si i praktic-
ky vyzkoušíte.

Obsah semináře:

Technologie maxit e4-speedy

• Představení technologie

• Podmínky použití

• Diagnostika podkladu

• Kalkulace úspor

Strojní zařízení

• Technologie sil

• Stavební připravenost

• Dopravní vzdálenosti a mož-
nosti použití

Praktická část*

• ukázka nanášení speciální
lepicí hmoty ručně

• ukázka nanášení lepicí hmoty
strojně na desky

• ukázka nanášení lepicí hmoty
nástřikem na podklad

• ukázka nanášení stěrkové vrst-
vy nástřikem na desky EPS

• strojní nanášení lepicí a stěr-
kové hmoty si můžete sami
vyzkoušet

*Praktická část je předváděna pouze v  zá-
vodě maxit Beroun. V Brně, Olomouci a
Pardubicích je prezentována formou videa.
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Moderní omítkové systémy
Nejen moderní zdicí materiá-
ly vyžadují moderní omítkové 
systémy. U současných staveb se 
používá i celá řada technologií, 
které vyžadují použití speciálních 
omítkových materiálů. Jedná se 
zejména o materiály umožňující 
regulaci vzdušné vlhkosti a přispí-
vající ke zdravému bydlení.
Dále vzniká i řada detailů, které 
je nutné řešit v návaznosti na 
omítkové systémy a právě pro 
ty máme připravená spolehlivá 
řešení.

Obsah semináře:

• vhodné omítkové materiály
• regulace vlhkosti v interiéru
• podklady a příprava
• rovinnost a kvalita povrchu
• řešení detailů
• vlastnosti zdiva v návaznosti

na typy omítkových materiálů
• skladba omítkových systémů

v závislosti na typu a barvě
povrchové úpravy

• omítání žaluziových schránek
• ukázka tepelněizolační omítky

pro vnitřní zateplení
• ukázka omítání jednovrstvého

zdiva
• ukázka ochrany soklu hyd-

roizolační stěrkou
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maxit restorit – sanace a obnova staveb

V oblasti sanace a tepelné izolace 
starých staveb nebo staveb v pa-
mátkové péči, se nabízí jak moder-
ní, tak tradiční stavební materiály. 
Opravy a renovace stávajících 
objektů bývají často složité. Míst-
ní podmínky, účel a cíl renovace, 
požadavky dotačních programů 
nebo různé požadavky na finan-
cování se vzájemně ovlivňují a 
často se musí vzájemně sladit. Se 
speciálně vyvinutou řadou výrobků  
maxit restorit vám nabízíme 
mnoho produktů a  systémů, které 
poskytují praktická a osvědče-

ná řešení, zejména pro stavební 
úpravy a   obnovu památkově 
chráněných budov.

Obsah semináře:

• hydroizolace a provedení
soklu

• vnitřní zateplení
• vápenné omítky
• sanace vlhkého a zasoleného

zdiva
• speciální zdicí malty



maxit podlahové systémy a průmyslové podlahy

maxit ETICS – tepelněizolační systémy

Lité stěrkové samonivelační hmoty 
patří v dnešní době mezi tradiční 
stavební materiály. V semináři za-
měřeném na podlahové systémy 
Vám kromě standardních podlaho-
vých potěrů nabízíme i pohled do 
technologie strojního zpracování 
samonivelačních stěrkových hmot, 
při kterém se vyhnete pracnému 
nošení pytlů a ručnímu míchaní 
stavebním míchadlem. Čerpání 
samonivelačních a průmyslových 
stěrek je s naší technologií možné 
až do vzdáleností 100 m.

Zateplovací systémy jsou v dnešní 
době běžnou součástí téměř kaž-
dé stavby a to nejen u rekonstruk-
cí, ale i u novostaveb. Rozmani-
tostí současné architektury vzniká 
mnoho detailů, které je potřeba 
spolehlivě vyřešit, aby byl systém 
po řadu let funkční a bez vad. V 
semináři zaměřeném na zatep-
lovací systému přinášíme kromě 
přehledu základní technologie 
zpracování zateplovacích systémů 
i řadu řešení detailů z naší praxe, 
která naleznete na mnoha součas-
ných stavbách a může být složité 
je vyřešit.

Obsah semináře: 

• lité potěry pro standardní
tloušťky

• tenkovrstvé lité potěry připoje-
né k podkladu a plovoucí na
separační nebo izolační vrstvě

• renovace dřevěných podkladů
pomocí renovačních samoni-
velačních stěrkových hmot

• ukázka strojního zařízení pro
lití samonivelačních hmot na
velké vzdálenosti

Obsah semináře:

• přehled a použití tepelněizo-
lačních systémů maxit

• technologie provádění ETICS
a řešení standardních detailů

• řešení soklu
• řešení žaluziových schránek
• řešení parapetů
• ukázka technologie strojního

zpracování lepicích a stěrko-
vých hmot

• ukázka ochrany soklu hyd-
roizolační stěrkou
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Přihlášení, dotazy a organizace: 

Ladislava Smetanová | Tel. +420 311 644 615| smetanova@maxit.cz 
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Ano, 
budeme přítomni na nabízeném termínu maxit Akademie 2023 a závazně přihlašujeme
následující osoby. (Prosím, označte datum, zadejte počet a jména účastníků.)

PřihláškaPřihláška

Odesílatel:

Firma _______________________________

Jméno _______________________________

Ulice  _______________________________

Město _______________________________

Vyplněný formulář zašlete prosím zpět e-mailem na adresu smetanova@maxit.cz. Následně Vám bude zasláno potvrzení přihlášení na seminář.. 

Upozornění! Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

Těšíme se na Vaši účast!

maxit e4-speedy – nová technologie zateplování bez kotvení

maxit restorit – sanace a obnova staveb & moderní omítkové systémy

maxit ETICS & maxit e4-speedy – tepelněizolační systémy 

maxit podlahové systémy a průmyslové podlahy

01.02.2023   
Beroun

08.02.2023   
Beroun

23.02.2023   
Beroun

15.03.2023   
Beroun

22.03.2023   
Beroun

02.02.2023  
Beroun 

16.02.2023   
Beroun

16.03.2023   
Beroun

09.02.2023   
Beroun 

22.02.2023  
Pardubice 

22.02.2023   
Pardubice 

22.02.2023   
Pardubice 

08.03.2023   
Beroun 

02.03.2023 
Beroun 

09.03.2023 
Brno

30.03.2023 
Olomouc

09.03.2023   
Brno

09.03.2023   
Brno

30.03.2023   
Olomouc

30.03.2023   
Olomouc

vždy v čase: 0900 – 1300 hodin

vždy v čase: 0900 – 1500 hodin

vždy v čase: 0900 – 1500 hodin

vždy v čase: 0900 – 1500 hodin

Počet účastníků:

Počet účastníků:

Počet účastníků:

Počet účastníků:

Jména účastníků:

Jména účastníků:

Jména účastníků:

Jména účastníků:
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