


1036 - тъмно кафяв
1037 - антрацит

1013/1 - керемиден
1014/1 - тъмно кафяв
1015/1 - антрацит

Ширина: 300мм, Д





Вентилиращ елемент
2014 - керемиден

2016 - черен
2015 - тъмно кафяв

Цена:    3,55 лв./бр.

Предотвратява кацането и гнезденето на прици върху сградите и 
прилежащите постройки. Елементът за защита от птици може да се 
инсталира върху первази на прозорци и корнизи на сгради, на стрехата 
или по периферията на покрива, знаци и табели, оранжерии, охранителни 
камери. Елементите имат бърз и лесен монтаж. Основата е от горещо-
поцинкована стомана, а шиповете - от неръждаема стомана. Продуктът е 
устойчив на агресивни армосфери влияния.

Кат. № 2052 - дължина 1 м.
Елемент за защита от птици - без цвят

Цена: 22,50 лв./л.м.

Цена: 23,50 лв./л.м.



47,40 лв./ 250бр.



139,00 лв./бр.



, Креатон





Permo® Forte е четирислойна 
паропропусклива мембрана с вградена 
армировъчна мрежа благодарение, на 
която е устойчива на деформация и не се 
поврежда при стъпване върху нея. 
Изключително устойчива на разкъсване 
и UV-лъчи. Позволява покривната 
конструкция да диша, но е напълно 
водоустойчива. Армировката му 
позволява полагане без плътна дъсчена 
обшивка.

Двуслойна подпокривна мембрана съставена 
от устойчиво на плъзгане монолитно 
специално покритие и полиестер. Силно 
устойчива на разкъсване, водоотблъскваща 
и силно паропропусклива,, която улеснява 
изсъхването на сградата/покривната 
конструкция. Предлага се със фабрично 
монтирана самозалепваща се лента за 
хидроустойчиво присъединяване на 
слоевете. Устойчивостта му на висока 
температура го прави подходящо за полагане 
под метални покриви и фотоволтаични 
системи.

4,70 лв./м�;

7,90 лв./м�;

Препоръчва се също и за вътрешно 
разположени улуци, капандури и навеси.

Permo® sec е петслойна комбинация от 
нетъкан материал и фолио, основа 
полиолефин, хидрофобиран, с 
моновлакна и разделителна дренажна 
мрежа Grid Sec. Защитен от валежи, 5-
слоен и дифузионен Permo Sec перфектно 
отделя металното покритие от 
подпокривната конструкция. Подходящ е 
за всички метални покриви.

sec

1,89 лв./м�;

9,84 лв./м�; 37,5 м�;

Sepa® Basic Edition е двуслойна 
дифузионна мембрана съставена от 
нетъкани слоеве полипропилен. 
Паропропускливa подпокривна 
мембрана с висока водоустойчивост, 
позволяващо контролирано 
преминаване на водните пари през 
топлоизолацията без да се натрупва 
конденз. Подходящо както за 
вентилирани покриви, така и за 
паробариера.



Venttex® Premium е трислойна 
дифузионна затворена мембрана 
съставена от нетъкани слоеве 
полипропилен. Съчетава висока 
устойчивост с много висока 
паропропускливост, което е 
възможно благодарение на най-
съвременните технологии. 
Водоустойчивa с висока 
издръжливост и устойчивост на UV 
лъчение.

Venttex® е трислойна високо 
паропропусклива, водоустойчива 
и ветроустойчива мембрана, 
идеална за защита на покрива и 
стените, заедно с топлоизолация 
срещу неблагоприятни 
атмосферни условия (вятър, 
дъжд, сняг, прах). Мембраната 
регулира нивото на влажност в 
помещението, отделяйки 
излишъка си. Тя е силно 
устойчива на стареене.

Venttex® е трислойна високо 
паропропусклива, водоустойчива 
и ветроустойчива мембрана, 
идеална за защита на покрива и 
стените, заедно с топлоизолация 
срещу неблагоприятни 
атмосферни условия (вятър, 
дъжд, сняг, прах). Мембраната 
регулира нивото на влажност в 
помещението, отделяйки 
излишъка си. Тя е силно 
устойчива на стареене.

Homer® е трислойна 
паропропусклива мембрана 
съставена от нетъкани слоеве 
полипропилен. Съчетава висока 
устойчивост с много висока 
паропропускливост. Водоустойчиво 
с висока издръжливост и 
устойчивост на UV лъчение. Тя 
предотвратява проникването на 
дъжд и сняг и появата на влага и 
конденз в подпокривното 
пространство.

Maxi® е трислойна 
паропропусклива мембрана 
съставена от нетъкани слоеве 
полипропилен. Съчетава висока 
устойчивост с много висока 
паропропускливост.Водоустойч
иво с висока издръжливост и 
устойчивост на UV лъчение. Тя 
предотвратява проникването 
на дъжд и сняг и появата на 
влага и конденз в 
подпокривното пространство.

3,99 лв./м�; 2,99 лв./м�; 2,79 лв./м�;

1,89 лв./м�;2,15 лв./м�;

Homer® Red е трислойна високо 
паропропусклива, водоустойчива 
и ветроустойчива мембрана, 
идеална за защита на покрива и 
стените, заедно с топлоизолация 
срещу неблагоприятни 
атмосферни условия (вятър, 
дъжд, сняг, прах). Мембраната 
регулира нивото на влажност в 
помещението, отделяйки 
излишъка си. Тя е силно 
устойчива на стареене.



212.60 258.00





4002 - антрацит
1,89 лв.бр.

2,29 лв.бр.

1,99 лв.бр.

1,99 лв.бр.

1,99 лв.бр.1,99 лв.бр.

1,99 лв.бр.

1,99 лв.бр.

4043 - кафяв







б 47


