
MTDome
Elewacje i coko³y

P³yty do wykonywania coko³ów, elewacji

ZALETY P£YT ELEWACYJNYCH I COKO£OWYCH:
-Prosty i szybki sposób monta¿u
-Izoluje termicznie i akustycznie
-Zapobiega przenikaniu wody, wilgoci
-Du¿a wytrzyma³oœæ na uszkodzenia
-Estetyczny nowoczesny design
-Wiele zastosowañ
-Du¿y wybór kolorów i wymiarów

FORMAT X

Parametry techniczne:

-Inne wymiary wykonywane  na zamówienie

COKÓ£ OGRODZENIE

-Beton C30/35

1.Œciana os³onowa
2.Izolacja termiczna
3.P³yta coko³owa FORMAT X

P³yta coko³owa

P³yta coko³owa

Zastosowanie:

-Elewacje
-Coko³y
-Ogrodzenia
-Mury oporowe
-Ma³a architektura

Sposoby monta¿u:

-Wymiary: 1000mm(d³) x 500mm(wys) x 15mm(gr)

-Kolorystyka: standard kolor szary i bia³y, inne na zamówienie

-Przy u¿yciu systemowego kleju
-Poziomy, pionowy
-Na systemowym stela¿u
-Na systemowych kotwach

P³yta do wykonywania

ogrodzeñ

P³yta do wykonywania 

elewacji
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Biuro handlowe i zak³ad produkcyjny 1

TeknoAmerBlok Sp. Z o.o.
03-128 Warszawa, ul. Œwiderska 35
Tel. (0 22) 614 96 63 i 64, (0 22) 676 97 15 i 55
Fax:(0 22) 614 96 65

e-mail: sales@teknoamerblok.pl

Zak³ad produkcyjny 2
Œwier¿e Górne, teren Prefabet Kozienice
Tel. (0 48) 614 17 05
Fax: (0 48) 614 10 92
e-mail: kozienice@teknoamerblok.pl

MTDome
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Standardowy wymiar p³yt:
 -1000mm x 500mm x15mm
 -inne wymiary na zamówienie

Przyk³adowe zastosowanie:

Panele mocowane do izolacji termicznej

FORMAT XP³yty do wykonywania coko³ów, elewacji

Cokó³, czêœæ elewacji oraz ogrodzenie wykonane z p³yt z FORMAT X

Cokó³ Ogrodzenie Elewacja

P³yta do wykonywania

ogrodzeñ

P³yta do wykonywania 

elewacji

Dlaczego wybieramy FORMAT X P£YTY?

-FORMAT X - p³yty wykonane s¹ z naturalnych surowców, starannie dobranej mieszanki cementów i  naturalnych kruszyw.
 P³yty cechuj¹ siê niezwyk³¹ wytrzyma³oœci¹ i mog¹ byæ stosowane  w ka¿dych warunkach atmosferycznych, wilgotnych
 i suchych.  Cokó³ wykonany z p³yt, zabezpiecza elewacjê przed zniszczeniem oraz izoluje termicznie i akustycznie.

-FORMAT X - p³yty nie wymagaj¹ konserwacji po zamontowaniu. Monta¿ jest prosty i nie wymaga skomplikowanych narzêdzi.
 Monta¿ paneli wykonuje siê z minimalnym nak³adem pracy, co przek³ada siê na redukcjê kosztów budowy.

-FORMAT X - p³yty zapewnia wsparcie techniczne na etapie projektu, œciœle wspó³pracuj¹c z architektem a nastêpnie 
 z wykonawc¹.  Dobieramy odpowiedni system do mocowania paneli, dostarczaj¹c gotowy system.

Dane kontaktowe: Dane dystrybutora: Uwagi:

MTDome
ul.Przejazd 6 lok.48
02-654 Warszawa
tel. +48 539 678 183
email: biuro@mtdome.pl
www.mtdome.pl

Kolorystyka:

-Szary

-Bia³y

-Piaskowy

-Antracyt

-Br¹zowy
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