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KAMIENNE DYWANY
Produkt na zamówienie
Kamienny dywan jest dekoracyjno-ochronną warstwą na bazie drobnych
kamyków płukanych, marmurowych, barwionych oraz wysokogatunkowych żywic.
Oferowane podłoże jest nienasiąkliwe, mrozoodporne, antypoślizgowe, a do tego
trwałe, eleganckie i oryginalne. Stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków
mieszkalnych.
W połączeniu z hydroizolacją preferowaną przez producenta idealnie nadaje się
na powierzchnie, które są szczególnie narażone na przemakanie, zalewanie tak jak
balkony czy tarasy. Kamienne dywany są alternatywną propozycją dla tradycyjnych
paneli podłogowych,
desek, płytek gresowych, ceramicznych oraz wykładzin.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
duża wytrzymałość mechaniczna
brak fug i dylatacji
system antypoślizgowy
łatwość w utrzymaniu czystości
mrozoodporność
ognioodporność
nienasiąkliwość
obojętność na sole i inne substancje chemiczne
odporność na promieniowanie UV

ELEWACJE
STYROPIAN- PEŁNA OFERTA
fasada
dach/podłoga
hydro
parking

ZATYCZKI STYROPIANOWE
białe/grafit 17mm
Zatyczki styropianowe zapewniają ciągłą izolację termiczną
ocieplonej fasady i zapobiegają tworzeniu się mostków
termicznych w miejscu zastosowania mocowania styropianu
przy pomocy kołków.
Zatyczki styropianowe do kołków eliminują niekorzystne
zjawisko punktowego wykroplenia pary wodnej, a także
przebarwienia elewacji w tych miejscach określanego jako
„efekt biedronki”.

DESKA ELEWACYJNA 3D
Panel dekoracyjny drewnopodobny jest świetnym materiałem do
upiększenia elewacji budynku. Bez problemów związanych z
okresowymi impregnacjami drewnianych powierzchni.
Nasza deska jest:
bardzo łatwa w montażu
nie wymaga corocznych impregnacji
odporna na warunki atmosferyczne
bardzo elastyczna, co pozwala dopasować do każdej powierzchni,
nawet na zaokrąglenia elewacji!
Elementy są produkowane w odcieniu bieli, można je malować na
dowolny kolor, stosując lakierobejce do drewna.
Rozmiar profilu: szer. 16,0 cm х wys. 1,0 cm x dł. 200 cm ±1%
Produkt na zamówienie
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DESKA ELEWACYJNA ELASTYCZNA
Panel dekoracyjny drewnopodobny jest świetnym materiałem do
upiększenia elewacji budynku. Bez problemów związanych z
okresowymi impregnacjami drewnianych powierzchni.
Nasza deska jest:
bardzo łatwa w montażu
nie wymaga corocznych impregnacji
odporna na warunki atmosferyczne
bardzo elastyczna, co pozwala dopasować do każdej powierzchni,
nawet na zaokrąglenia elewacji!
Elementy są produkowane w odcieniu bieli, można je malować na
dowolny kolor, stosując lakierobejce do drewna.
W opakowaniu 0,98m2
Komplet: klej dwuskładnikowy, deska, bejca
Kolorystyka: heban, złocisty dąb, jesion, teak, venge, modrzew, orzech,
mahoń, sosna, kasztan, oliwka, srebrny świerk
Produkt na zamówienie

NAROŻNIK Z SIATKĄ
Narożnik aluminiowy z siatką umożliwia dokładne
przygotowanie krawędzi, eliminuje konieczność
układania siatki wzmacniającej w narożnikach,
umożliwia wykończenie ościeży i naroży okiennych
w jednym cyklu.
Dostępne rozmiary: 2,5mb, 3mb

ŁĄCZNIK DO STYROPIANU FIX-M
z metalowym trzpieniem
Materiał:
koszulka - polipropylen
trzpień - stalowy, ocynkowany
galwanicznie z izolatorem
tworzywowym zapobiegającym
powstawaniu mostka
termicznego
Łączniki serii FIX to produkty, które posiadają długą strefę kotwienia 70mm
(FIX-M) oraz krótką strefę kotwienia
35mm (FIX-M-K), co pozwala na montaż na dwa różne sposoby przy jednym
i tym samym łączniku.

ŁĄCZNIK DO STYROPIANU FIX-PA
Materiał:
koszulka - polipropylen
trzpień - poliamidowy
Łączniki serii FIX to produkty, które posiadają długą strefę kotwienia 70mm
(FIX-M) oraz krótką strefę kotwienia
35mm (FIX-M-K), co pozwala na montaż na dwa różne sposoby przy jednym
i tym samym łączniku.

ATLAS

Pełna oferta Atlas

SIATKA PODTYNKOWA
niebieska
150g- 1m x 50m

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
Piana montażowa Koelner
Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w
wersji z aplikatorem pistoletowym.
Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania.
Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz
termoizolacyjne. Odporna na pleśń i grzyby.

BRAKE CLEANER
Środek do czyszczenia hamulców i elementów
układu hamulcowego. Odtłuszcza. Usuwa pył
hamulcowy, olej, smar, kurz i inne naloty i osady z
klocków, okładzin, szczęk i innych elementów. Nie
pozostawia osadu. Redukuje piszczenie. Skuteczny
również do czyszczenia wszelkich powierzchni
metalowych, części i narzędzi.

RX-1
Preparat wielozadaniowy. Wielozadaniowy preparat
warsztatowy. Ma szerokie zastosowanie w samochodzie,
warsztacie i gospodarstwie domowym.
Usuwa resztki korozji i zabrudzenia z oleju, smarów, tłuszczy,
kleju, gumy pozostawiając natłuszczoną i zabezpieczoną
antykorozyjnie powierzchnię. Poluzowuje zapieczone i lekko
skorodowane śruby, nakrętki, linki, zamki, prowadnice itp.
prowadnice, linki itp. Naprawia zawilgocony układ zapłonowy,
łatwo rozprowadza się na przewodach . Rozmraża i
zabezpiecza zamki przed wilgocią i zamarzaniem.

PENETRANT
Odrdzewia, penetruje, chroni przed korozją.
Poluzowuje skorodowane i zakleszczone
śruby, nakrętki oraz inne złącza ułatwiając
ich demontaż.

SPRĘŻONE POWIETRZE
Sprężone powietrze o ciśnieniu 7 Bar.
Znajdzie swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie trzeba
oczyścić trudno dostępne miejsca z zabrudzeń
powierzchniowych typu kurz, okruchy itp.
Po obróceniu dnem do góry z dyszy wydobywa się gaz w
postaci ciekłej, który mrozi powierzchnie wystawione na
jego działanie nawet do - 50 stopni C.
RURKA W ZESTAWIE

GRILL CLEANER
Środek do czyszczenia grilla w postaci aktywnej piany
skutecznie usuwający wszelkie przypalenia powstałe
podczas grillowania, pieczenia, gotowania. Do
zastosowania przy usuwaniu brudu z powierzchni
emaliowanych, ceramicznych, teflonowych, żeliwnych,
chromowanych, ze stali szlachetnej, szkła
żaroodpornego. Nie niszczy czyszczonych powierzchni
nadając im pierwotny wygląd.

ANVI-CLEAN
Preparat odtłuszczający, dzięki któremu możesz
szybko przygotować do malowania powierzchnie
ocynkowane, stalowe, miedziane, szorstkie
aluminium oraz stal nierdzewną. Aktywne składniki
rozpuszczają tłuszcz, sadzę, osady mineralne
oraz zanieczyszczenia przemysłowe. Cząstki
rozpuszczonych zabrudzeń tworzą zawiesinę z wodą,
co ułatwia ich usunięcie.
Koncentrac 3,75L
Atomizer 0,75L

ANVI-CORR
Reaktywna farba podkładowa przeznaczona do
zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych.
Podkład zaleca się do czasowej ochrony urządzeń,
konstrukcji stalowych i żeliwnych, a także do gruntowania
stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych,
aluminium, duraluminium i powierzchni cynkowych w
środowiskach wiejskich, miejskich i przemysłowych o
średnim narażeniu korozyjnym.
Kolory: szary, czarny, czerwony tlenkowy
Pojemności: 0,5L, 1L, 3L, 5L, 10L, 20L

ANVI-DACH
Farba przeznaczona jest do malowania powierzchni
stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowych,
aluminiowych, polecana jest do malowania dachów,
rynien, parapetów ogrodzeń, elementów maszyn i
urządzeń, konstrukcji wykonywanych ze stali ocynkowanej.
Kolory: według RAL
Pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L

Nowość!

Doskonały środek do zabezpieczenia przed korozją oraz naprawy
uszkodzonych powłok cynkowych na powierzchni elementów
metalowych i stalowych. Anvi-CYNK 720 jest szybko schnącym
środkiem stanowiącym doskonałe zabezpieczenie przed korozją,
elementów nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju układów
rurowych. Ze względu duża odporność antykorozyjna może stanowić
samodzielną powłokę.

Nowość!

Doskonały środek do zabezpieczenia przed korozją oraz naprawy
uszkodzonych powłok cynkowych na powierzchni elementów
metalowych i stalowych. Anvi-CYNK 720 jest szybko schnącym
środkiem stanowiącym doskonałe zabezpieczenie przed korozją,
elementów nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju układów
rurowych. Ze względu duża odporność antykorozyjna może stanowić
samodzielną powłokę.
Stosowany w szczególności do ochrony i naprawy uszkodzonych
elementów ocynkowanych, miejsc zgrzewanych i spawanych oraz
ciętych ze względu na kolor zbliżony do koloru powierzchni
ocynkowanych ogniowo.

