wypełnienia drzwiowe

PŁYTY WARSTWOWE
PŁYTY XPS

PŁYTY WARSTWOWE
PŁYTA WARSTWOWA TYPU „SANDWICH” PARAMETRY
- Rdzeń ze spienianego polistyrenu XPS
- Okładzina dowolna: Aluminium w całej palecie RAL, okładzina PVC w kolorze białym,
okładzina HP z dowolną okleiną Renolit, Cova lub Hornschuch.
- Standardowa wymiar 2000 x 900 x 24 mm
- Możliwość innych grubości według potrzeby, również inne wymiary
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB
- Możliwość zastosowanie wzmocnień z twardej płyty HDF lub płyty aluminiowej
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych etc.
Stosując najlepsze komponenty posiadające wszelkie atesty i certyﬁkaty dajemy pięcioletnią
gwarancję na płyty warstwowe, co wyróżnia nas na rynku. Płyty o standardowych
właściwościach produkujemy w ciągu jednego dnia. Posiadamy także jako jedyni w Polsce płyty w
kolorze białym typu „Salamander”, który jest dedykowany dla kontrahentów pracujących na
tym systemie.

PŁYTY XPS
PŁYTY XPS Z OBUSTRONNA FOLIĄ PRZYLEPNĄ, PARAMETRY:
- Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS)
- XPS powleczone obustronnie wzmocnioną folią samoprzylepną
- Powierzchnie klejące chronione papierem silikonowym
- Wymiary standardowe: 2000 x 1000 x 20 mm i 21 mm, 3000 x 1000 x 20 i 21 mm
- Możliwość innych grubości według potrzeby, również inne wymiary
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB
- Możliwość zastosowanie wzmocnień z twardej płyty HDF lub płyty aluminiowej
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych etc.

ZALETY PŁYTY IZOLACYJNEJ XPS
- Doskonała odporność na wilgoć
- Doskonała odporność na gnicie i korozję
- Doskonale kontrolowana wytrzymałość na ściskanie
- Stała zdolność do utrzymania izolacji
- Lepsze zamknięcie komórek struktury i braku pustki w polistyrenie ekstrudowanym (XPS)
powoduje doskonałą odporność na przenikanie wilgoci.

PŁYTY WARSTWOWE

Biel,
RAL 9016

Mooreiche
(dąb bagienny),
nr 3167 004

Eiche Rustikal (dąb rustykalny),
nr 3149 008

Złoty Dąb,
nr 2178001

Mahagon (mahoń),
nr 2097 013

Eiche hell (dąb jasny),
nr 2052 090

Rosewood,
nr 3202 001

Macore,
nr 3162 002

Eiche Dunkel, (ciemny dąb)
nr 2052 089

Nussbaum (orzech),
nr 2178 007

Cherry Amaretto (wiśnia amaretto),
nr F4252043

Cremeweiss (kremowy),
nr 1379 05

Noce Sorento
Balsamico,
nr 4393 042

Douglasie Brown,
nr 3152 009

Anthrazit grau (szary antracyt),
nr 7016 05

...lub inne na życzenie klienta.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie czeka na
Państwa jeszcze więcej informacji. Szczególnie polecamy
WIZUALIZATOR - narzędzie dzięki, któremu w prosty sposób
dopasują Państwo model wypełnienia do swojego domu.
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