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PVC Kende me rrjet per wdvs fasade 10x15 cm

PVC Kende me rrjet 2,5m/gjate

pVC profile më rrjet të laminuara per wdvs fasade, si një udhëzues për Formimi te pastër te qoshet te ndërtimit.

Këndi pVC më rrjet. Nr. i produktit:F10917  porosia 50 paket / pallet ofrimi falas

artikel Nr:F10917

lloj i paletimit 50 cop/125m/gjate

PVC kende me rrjet portokalli per wdvs fasade 10x15 cm

PVC kende me rrjet 2,5 m/gjate

pVC profile më rrjet të laminuara per wdvs fasade, si një udhëzues për Formimi te pastër te qoshet te ndërtimit.

Këndi pVC më rrjet. Nr. i produktit:F20917  porosia 50 paket / pallet ofrimi falas

artikel Nr:F10917

lloj i paletimit 50 cop/125m/gjate



PVC Pikore me rrjete 10x15 për tarrace

PVC Pikore 2,5 m/gjate

profili i fundit për formimin e skajeve të pikave me rrjet fibre xhami.

për 3 dhe 5mm trashësi nominale suvatimi.

artikel Nr:102017p

lloj i paketimit 25 cop/62,5m/gjate



PVC abullajsne me rrjet 5mm

pVC abullajsne 2,40m, me rrjet m ngjites per wdvs per sistemin

EtiCS eshte me gjeresi te ndryshm dhe perdoret per

ndertime termik.

rezistent ndaj ndikimit sipas diN EN 1027

i testuar ne iFt ne rosenheim sipas EN ii

pE shirit mbylles 3mm

lloj i paketimit 60 cop/2,40m =144m/gjate

artikel Nr:F011017

mbrojtës me rrjet Per suvatim te Mbrendshem me standardin 3d ë pëlhurar par Fasad wdvs 

me buzë



PVC abullajsne me rrjet 7mm



Rrjete Fasade wdvs 3000 - 50m2

rrjete e perforcuar me fiber tekstile dhe rezistent ndaj alkalit e testuar ne sistemin EtiCS

Etag 04 ma39 gjersia e rrjetes 4x4mm

lloj i paketimit 30 cop /n pal

artikel Nr:F3000fb

Rjet Fasade wdvs 3000 portokalli 50m3



Kende për suva të brendshme

Verzinkt 200gr, m/gjate
Numri i artikullit: F096017
Nje bund 25 x 2.75 = 68.8
250 / Cop / pale



abullajsen per suvatim te Mbrendshem me buzën 6 mm per 1.4 m

abullajsen per suvatim te mbrendshem 6mm 1,4m

pVC abullajsne për tranzicion të pastër nga sipërfaqet suva në dritare dhe korniza derë

me buzë mbrojtëse për një tranzicion rezistent dhe rezistente ndaj motit

Cilësi profesionale për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

artikel Nr:041017

lloj i paketimit 60 cop-84m/gjate

Shirita pVC trim për tranzicion të pastër nga sipërfaqet suva në dritare dhe korniza derë pa buzë

mbrojtëse per rezistente ndaj motit, Cilësi profesionale për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

artikel Nr:051017

lloj i paketimit 60 cop-84m/gjate


