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Η Palmex International, με έδρα το
Québec (Κεμπέκ) του Καναδά είναι
σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός
και διανομέας των συνθετικών
φύλλων φοίνικα. Τα φύλλα Palmex
προορίζονται τόσο για καινούργιες
στέγες, όσο και για ανακαίνιση
των υφιστάμενων στεγών και
είναι σχεδιασμένα με έμφαση στη
μεγάλη αντοχή τους. Το υλικό είναι
ανακυκλώσιμο και διαφέρει από τα
πραγματικά φύλλα φοίνικα. Τεράστιο
όφελος είναι η εύκολη εγκατάσταση
τους, η έγχρωμη σταθερότητα του υλικού
και η αδιαβροχοποίηση τους. Η παραγωγή
των φύλλων υπόκειται σε πάρα πολύ
αυστηρές προδιαγραφές για την άριστη
ποιότητά τους, η οποία επιβεβαιώνεται
από πρόσθετες πιστοποιήσεις.

RIO

Σχεδιασμένο απ΄ ευθείας για τη στερέωση
στο υπάρχον επιστέγασμα της στέγης

Υλικό φύλλων όλων των τύπων Palmex:






HDPE πολυαιθυλένιο
Παράγεται με τεχνολογία Thermo-molding
Προμηθεύουμε και πυρίμαχη έκδοση
Χρώμα: Tobacco
Μέγεθος του φύλλου: 100 cm × 60 cm × 0,7 mm

Το τελείωμα των φύλλων RIO έχει «πιο
ξεφτισμένο» design. Η συσκευασία περιέχει
72 φύλλα, για την κάλυψη των 9 - 14 m2,
το βάρος της συσκευασίας είναι 25 kg

RIO





100% αδιάβροχο
Πυρίμαχο (πιστοποίηση ASTM E-108)
Αντίσταση εναντίον του ανέμου μέχρι
ταχύτητα 170 km/h (πιστοποίηση TAS
100-95)
Προστασία εναντίον της UV ακτινοβολίας
(πιστοποίηση ASTM G-26)
ISO 9001
100% ανακυκλώσιμο υλικό

60 cm

Πιστοποιήσεις:




Rio

100 cm

ALOHA

Στερέωση μέσω πατενταρισμένου
συστήματος ραγών. Τα φύλλα
είναι ορατά από κάτω.

Υλικό των ραγών:





Υλικό PVC
Χρώμα: Tobacco, γκρί
Μήκος της ράγας:
289 cm (για3 φύλλα)
Η συσκευασία περιέχει 24
τεμάχια ραγών, βάρους 9 kg

Aloha:



Το τελείωμα των φύλλων ALOHA έχει «πιο
ξεφτισμένο» design.
Συσκευασία ανά 72 φύλλα, κάλυψη 8 - 12 m2,
το βάρος της συσκευασίας είναι 25 kg

Κατασκευαζεται στον Καναδα

ALOHA

Για όλα τα προϊόντα παρέχουμε τα ακόλουθα εξαρτήματα

Επάνω κυκλικό κάλυμμα
διαμέτρου 80 cm

Κορυφή της στέγης
100 cm × 74 cm

Πλευρικό πάνελ της στέγης
71 cm × 48 cm

Αντιανεμικός σύνδεσμος
16 cm × 3 cm

The address:(Διεύθυνση)
BIOTZA - SKIASIS A.B.E.E
ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΩΝ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 44-46,
Τ.Κ 16673 ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ : 2108955785 FAX & ΤΗΛ 2106021516
EMAIL- skiasiscon@gmail.com

www.palmex-skepes.com
www.facebook.com/PalmexSkepesGreece

