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ГРАДЕЖНИ ИЗОЛАЦИИ

Топлотна изолација од EPS - стиропор

Топлотна изолација од EPS: Сечени EPS
плочи, EPS фасадна изолација, периметар
плочи, плочи и ленти против ударен звук,
изолација со посебен облик;
EPS гранулат за исполна и лесен бетон.  

Топлотна изолација од Neopor

Топлотна изолација со подобрена
изолативност: фасадни изолации, за не
искористени потпокриви и системи на коси
покриви- вградување над, под и помеѓу греди.

Градежни  плочи KOMBI

Комби плочи со јадро од  Neopor
EPS или камена волна(MW) со еден
или два слоја дрвено-цементна волна,
акустични плочи.

Составени  изолации 

Топлотни изолации, каширани со Тер
хартија или битуменска трака; плочи со
минерален  покривач  за конзолни  испусти,
преградни зидови во купатила,
туш кабини итн.

Битуменски премази, маси и лепила

Основни битуменски премази, маси за
хидроизолација на темели со топла постапка,
битуменски и полиуретански лепила.

Секундарни покривки и парни брани

Секундарни покривки за коси кровови,
траки за парни брани во систем на рамни
кровови. 

Хидроизолациони траки

Хидроизолациони траки за темели, за
вкопани делови на згради и рамни кровови,
против коренска заштита на рамни кровови,
самолепливи траки.

Хидроизолациона  фолија  Фатрафол

PVC хидроизолациони фолиии и TPO
мембрани за рамни кровови; додатни
елементи и прибор.

Хидроизолација за патни објекти

Битуменски маси и траки за патни објекти
(вијадукти, мостови и паркинзи), битуменски
емулзии.

ХИДРОИЗОЛАЦИИХИДРОИЗОЛАЦИИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИИТЕРМОИЗОЛАЦИИ



ПОДНО ГРЕЕЊЕПОДНО ГРЕЕЊЕ

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФАСАДИМАТЕРИЈАЛИ ЗА ФАСАДИ

ОПЛАТИ ЗА СТОЛБОВИОПЛАТИ ЗА СТОЛБОВИ

EPS ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИEPS ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

EPS и EPP АМБАЛАЖАEPS и EPP АМБАЛАЖА

Системски плочи 

Системски плочи за подно и радијаторско 
греење, за различни оптеретувања и начини
на вградување плочи со водилки за цевки со
тврда PE фолија, плочи со водилки за цевки
со тврда PS фолија, плочи за само-
нивелирачка кошулка, плочи за сува монтажа.

Цевки и прибор

PE/Xc цевки и повеќе слојни цевки за подно
греење, спојки за цевки и алатки за
причврстување  на цевките за  плочите,
спојки за причврстување на цевките за
армираната  мрежа.

Разделници, ормарчиња,прибор
Разделници за подно и радијаторско греење
од нерѓосувачки челик, разводни орманчиња, 
изменувачи котловски постоља, котловски
разводници, спојни матици, регулација. 

Материјал за контакни,
термоизолациони фасади:
лепкови, малтери, типли, мрежица за 
армирање, аголни, декоративни фасадни
профили.

Оплати за изработка на бетонски столбови 
со кружен пресек, квадратен и правоаголен
облик, и посебни облици на пресек
по нарачка.

.
.

Сечени елементи од EPS
со посебен облик :
декоративни елементи , елементи за 
сценски и  саемски поставки,
логотипи и натписи.

Амбалажа од експандиран полистирен 
(EPS) и  Експандиран полиетилен (EPP),
елементи од EPP за автомобилска
индустрија, изолациски елементи
со посебен облик

Оплати за стобови
Олеснети меѓукатни конструкции
Надворешни фасадни зидови. 

ОСТАНАТА ПРОГРАМА

ОЛЕСНЕТИ КОНСТРУКЦИИ
И НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ
ОЛЕСНЕТИ КОНСТРУКЦИИ
И НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ
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