ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Фасадните топлоизолации предлагани от нас намаляват разходите за отопление на
сградата с над 30%. Системите са сертифицирани по БДС и отговарят на всички
изисквания за качество, устойчивост и ефективност.
Топлоизолационната система е съставена от следните материали: - лепило за
топлоизолационни плоскости, експандиран пенополистирол (EPS), армировъчна мрежа
от фибростъкло, дюбели за топлоизолация, шпакловъчна смес, грундове, бои и мазилки
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предлага
EPS
плоскости с две различни плътности и дебелина от 50 до 100 мм, което позволява на
клиента да направи най-добрия избор, след като е преценил разположението на
сградата и климатичните особености на мястото или следва съветите на нашите
специалисти при огледа на сградата. С използването на
EPS плоскости
се премахват термомостовете и се предотвратява разрушаването на фасадата,
предизвикано от температурни разлики и атмосферни въздействия.
За залепването на топлоизолационните плоскости се използува циментово лепило с
добавени фибри против напукване.За допълнително механично закрепване на
топлоизолационните плоскости се поставят пластмасови дюбели, върху които следва
полагането на армировъчна фибромрежа и на усилващи ъглови профили. Следващата
стъпка при изпълнението на топлоизолационна система е шпакловането със специална
шпакловъчна смес и грундирането.
За да придобие фасадата естетичен и завършен вид предлагаме богат избор от
цветове и полимерни, силиконови и силикатни мазилки с отлични водоотблъскващи и
паропропускливи свойства. Различните структури - драскана и влачена, и различните
размери на структурните зърна на мазилките дават възможност за изключително
разнообразие в архитектурните решения за фасадите или отделните фасадни
елементи.
За тези, които предпочитат гладка фасада без декоративния ефект на мазилките
предлагаме богата гама от полимерни и силиконови фасадни бои
водоотблъскващи и паропропускливи свойства водоотблъскващи и паропропускливи
свойства.
Фасадните системи за топлоизолация са одобрени и включени в Програмата за
енергийна ефективност на Европейската комисия, Международната банка за
възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност /REECL/. По
Програма REECL АЛУМЕКС 21 си сътрудничи с ПОЩЕНСКА БАНКА. Програмата има за
цел да подпомогне българските домакинства да намалят своите разходи за отопление
чрез предоставянето на кредити и безвъзмездно финансиране в размер на 20% от
стойността на проекта за енергоспестяване.
За всички топлоизолационни системи предлагани от нас получавате 5г. гаранция и
извънгаранционна поддръжка.
ЦЕНИ:
Система с EPS плоскости /стиропор/ -дебелина 5 см - 35 лв/кв. м
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Монтаж с алпинисти и със скеле.
Цената включва:
-

EPS плоскости с 5 см дебелина
Лепило за залепване или специална полиуретанова пяна
Дюбели за плоскостите
Стъклофибърна мрежа
Шпакловъчна смес
Дълбокопроникващ грунд
Полимерна цветна мазилка
Обръщане около прозорците с PVC ъгли
Цялостен монтаж на системата
5 г гаранция

Монтаж и демонтаж на скеле 3 лв/кв.м.
Крайната цена се формира след оглед на обекта , преценяване на сложността и вида на
терена.
Система с FIBRAN ECO плоскости /фибран/ - 5 см - 45 лв/кв. м
Цената включва:
-

EPS плоскости с 5 см дебелина
Лепило за залепване или специална полиуретанова пяна
Дюбели за плоскостите
Стъклофибърна мрежа
Шпакловъчна смес
Дълбокопроникващ грунд
Полимерна цветна мазилка
Обръщане около прозорците с PVC ъгли
Цялостен монтаж на системата
5 г гаранция

Монтаж и демонтаж на скеле 3 лв/кв.м.
Крайната цена се формира след оглед на обекта , преценяване на сложността и вида на
терена.
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