
НОСИТЕЛ НА ЗЛАТЕН МЕДАЛ - ЕСЕН 2007
МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР - ПЛОВДИВ

ЦВЕТОВА ГАМА

ПРЕДИМСТВА

При съхранение на елементите от система CLASSIC 120 следва да се имат 
предвид следните особености: Улуците и тръбите трябва да се съхраняват над 
нивото на пода, както в складове, така и на строителни прощадки върху дървени 
скари или греди, така че да се осигури подпора на всеки 50 см. Всички елементи на 
системата трябва да се съхраняват в свободно състояние, без усукване и без товар 
върху тях. В случай, че ще бъдат съхранявани на открито, трябва да се създаде наклон 
от поне 5°, позволяващ оттичане на водата.
ВНИМАНИЕ!!!  Относно всички елементи на системата: Да не се покриват или увиват 
във фолиа, прозрачни или непрозрачни, които да предотвратят естествената 
циркулация на въздух. Да се експлоатират в граници на температурата от -35°С до 
+65°С. Улуците и тръбите да не се приплъзват едни върху други при пренасяне, тъй 
като това ще причини повърхностното им повреждане - надраскване.
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ШИРОКА ПРИЛОЖИМОСТ

Регулируемият ъгъл разширява сферата на 
приложимост на система CLASSIC, 

позволявайки монтажа й на покриви с 
нестандартни конструкции.

Деворекс предоставя гаранция на всички 
елементи от система CLASSIC в 

съответствие с гаранционните условия 
на дружеството.

БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

Сглобката на улуците тип “Single-click”, 
позволява бърз и лесен монтаж, без лепене и 
необходимост от специализирани 
инструменти.

ПЪЛНА ХЕРМЕТИЧНОСТ

Силиконовите уплътнения компенсират 
температурните разширения и свивания 
на материала, предотвратяват течове 
и позволяват монтаж на улуците 
без лепене.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЗДРАВИНА

Увеличената дебелина на улуците 
гарантира по-висока здравина и 
устойчивост на неблагоприятни 
атмосферни условия в сравнение с други 
конкурентни продукти.

ВИСОКА UV УСТОЙЧИВОСТ

Системата се предлага в атрактивни 
цветове с висока UV устойчивост.
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Ценa/бр.

8,76 лв.30-

Ценa/бр.

26,04 лв.1-

Ценa/пак.

2,76 лв.10010-

Метални планки

за
керемида

за битумна
плоскост

Метални планки

хоризон-
тална

вертикална

Болт и гайка М6х16 за мет. планки

Лубрикант

Дренажна кутия

Ценa/бр.

3,48 лв.100-

Ценa/бр.

4,14 лв.90-

3,84 лв.100-

60°-160°

65

120

3,24
лв./м с ДДС

WPC FENCINGARCTIC

WPC DECKING

SOFFIT

XDRAIN

ELEGANCE140 FAVORIT 130


