УНИКАЛНО И АТРАКТИВНО ГЛАНЦОВО ЦВЕТОВО
ПОКРИТИЕ С ШИРОКА ГАМА ОТ ЦВЕТОВЕ

АКСЕСОАРИ

ГАЛВАНИЗИРАНИ ГВОЗДЕИ
A

Размери: 2,8 x 70 мм
Пакети по 400 бр.
Цветове: червен, зелен, кафяв и
черен

БИЛЕН ЕЛЕМЕНТ

НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ
ГЛАНЦОВИ БИТУМНИ
ВЪЛНООБРАЗНИ ЛИСТОВЕ

Размери: 100 x 41,5 см
Цветове: червен, зелен, кафяв и
черен

B

ЧЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ
Размери: 100 x 17 x 17 см
Цветове: червен, зелен, кафяв и
черен

СТРАНИЧЕН ЕЛЕМЕНТ СТЕНА/СКАТ, PVC
Размери: широк 2 вълни
Цветове: червен, зелен, кафяв и
черен
Обшивка по стената 13,5 x 92 см

ПОКРИВЕН ОТДУШНИК, PVC
Размери: 58x 45 см
Цветове: черен; по поръчка: зелен,
кафяв и червен

ПОДЛОЖЕН ЗАПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРЕХИ
Размери: 100 см вълнообразен

ГОРЕН ЕЛЕМЕНТ СТЕНА/СКАТ, PVC
Размери: широк 10 вълни
За покривни наклони от 20° до 30°
Цветове: червен, зелен, кафяв и
черен
Обшивка по стената 13,5 x 92 см

ПОКРИВЕН ПРОЗОРЕЦ, PVC
Размери: 330 x 460 см
Цвят: черен

Размери: 200 x 92 см

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Вълнообразните листове Аквалайн се произвеждат в
съответствие с европейската норма EN 534. Производството на Aqualine е в съответствие с изискванията на международната система за качество ISO
9001. Контролът по спазването на изискванията се
провежда от редица независими лаборатории.

Размери (ДхШ): 2000 x 920 мм.
Повърхност: 1.84 м2.
Нетно покритие от лист: 1.54 м2.
Брой вълни: 10.
Размери на вълната: 92/35 мм.
Тегло: 5.7 кг/бр.
Дебелина 2.4 мм.

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КОМИН, PVC
Размери: 58 x 36 см
Цветове: черен; по поръчка: зелен,
кафяв и червен

СТОПЕР ЗА СНЯГ
Цветове: черен, зелен, кафяв и
червен

УЛАМА

ПРОЗРАЧЕН ВЪЛНООБРАЗЕН ЛИСТ
PVC

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО

Размери: 100 x 17 x 17 см
Цветове: червен, зелен, кафяв и
черен

GFK
Размери: 200 x 92 см

HI-TEC BITUMINOUS CORRUGATED SHEETS
ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ - АРМОРМАТ
София 1528, жк Дружба 1, ул. "Искърско шосе“ № 11, Тел.: 02/978 96 67, Факс: 02/979 49 55,е-mail: info@armormat.com
Благоевград 2700, ул. "П. Д. Петков“ № 13, Тел.: 073 88 10 86, www.armormat.com

HI-TEC BITUMINOUS CORRUGATED SHEETS

ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ
ГЛАНЦОВИ БИТУМНИ
ВЪЛНООБРАЗНИ ЛИСТОВЕ

УНИКАЛНИ ПО
ТЕХНОЛОГИЯ

УНИКАЛНИ ПО
ЕСТЕТИЧЕН
ВЪНШЕН ВИД
Вакуумно импрегниране
Вакуумното импрегниране гарантира пълното и хомогенно битумно съдържание на продукта. Тази техника на "имплозия" има също и други предимства. Листът съдържа повече битум, предотвратяващо проникването на
влага. Вакуумното импрегниране протича при ниски температури, което
елиминира вредите от термичен шок.
Високо стойностно гланцово цветово покритие

HEAD OFFICE ATAB/ASBO

Високо
технологичните
гланцови битумни вълнообразни листове Aqualine от
ASBO са произведени в Антверпен, Белгия, в сърцето на
Европа от ултрамодерни
производствени мощности
по последните технологии
на производство.
ASBO принадлежи към канадската компания IKO Group - най-големия производител на покривни и хидроизолационни материали в света.
Компанията има:
 над 100 годишна история в производството на хидроизолационни и покривни
продукти
 износ на стоки в над 70 държави от
цял свят
 повече от 30 завода разположени в Канада, САЩ, Франция, Великобритания,
Ирландия, Холандия, Белгия и Германия
 ултрамодерни проучвателни центрове
извършващи строг качествен контрол
върху производството, както и собствени проучвания и разработване на продукти
 вертикална интеграция и производство на всички необходими суровини и
изходни материали за създаването на
крайния продукт, осигуряващо съвършен
контрол върху всичко произведено.

Битумните гланцови вълнообразни листове Aqualine се различават от традиционните вълнообразни листове по употребата на
най-последните техники на производство и по висококачествения състав на продуктите.
Мултипластова структура
Вълнообразните гланцови листове Aqualine са
структурирани от хомогенна смес от органични и неорганични влакна и имат мултипластова структура, която е пресована при
високо налягане и температура, за да се постигне изключително вътрешно сцепление и
стабилност. Нишките са разположени паралелно на посоката на листа, увеличавайки неговата устойчивост и същевременно запазвайки еластичността му за по-лесен монтаж.
Мултипластовата структура осигурява изключително добри резултати на устойчивост на удар и огъване.

Оптимални механични характеристики
Високият капацитет на издръжливост на
тежест на Aqualine се дължи на ъгъла на вълната (40о) в комбинация с мултипластовата
структура, което гарантира здравината на
листа.

Покритието на листовете е гланцово, направено от акрилни оцветили. То
увеличава живота на вълнообразния лист като му дава допълнителна защита срещу ултравиолетовите лъчи и не допуска влиянието от вятър и дъжд
до основните компоненти на материала в неговото тяло. ASBO гарантира ненадмината съвместимост между основната структура и гланцовото
покритие.
Самопочистваща се повърхност
Листовете Aqualine имат гладка повърхностна структура, която е постигната от лекия профил и гланцовото цветово покритие. Замърсяванията по
нея лесно се отстраняват от дъждовната вода.

