PVC logi un durvis

SALUDS

Plastmasas logu un durvju
izgatavošana, piegāde, montāža

Uzņēmums SALUDS veic plastmasas logu, durvju un arī to dekoratīvo pildiņu izgatavošanu. No PVH
profiliem izgatavojam arī citas konstrukcijas, kā, piemēram, starpstāvu stiklojumu, iekšējās starpsienas,
veicam lodžiju un balkonu iestiklošanu. Strādājam ar kvalitatīviem, sertificētiem materiāliem, kas
nodrošina izstrādājumu teicamu ekspluatāciju daudzu gadu garumā.
Būvlaukums.lv kods: PR0068

LOGU PROFILU SISTĒMA GENEO®
Logi no GENEO® profiliem pārliecina ar
tehnoloģiskām priekšrocībām un rādītājiem, kas atstāj ēnā līdzšinējās logu
profilu sistēmas.
Nepārspējami stabils
RAU-FIPRO® – tas ir high-tech materiāls
ar inovatīvu receptūru. Augsta profilu
kodola stabilitāte atklāj logu profilu
sistēmām pilnīgi jaunas dimensijas.
Neatkārtojami inovatīvs
Šis nozares jaunums ir kombinēts
high-tec stikla šķiedras materiāls.
Iepriekš izmantoti lidmašīnu būvē un
formulā 1, tagad kombinētie stikla
šķiedras materiāli rāda visaugstākos
sasniegumus arī logu ražošanā.
Kvalitatīvi augstvērtīgs
Vislabākie izejmateriāli un visaugstākās
ražošanas prasības gādā par
RAU-FIPRO® profilu izcilu kvalitāti un
ilgmūžību arī pie augstām slodzēm.

2. Siltumizolācija:

Līdz 5. klasei (stikls 50 dB = Rwp 47 dB)
4. Drošība pret ielaušanos:
Līdz WK 3 Standarts WK 2 klase (bez
tērauda armējumiem)**
5. Virsma:
Augstvērtīga, gluda, noslēgta un viegli
opjama

Visu īpašību pārskats:

patēriņa mājām un energoefektīvam

Logu profilu sistēma GENEO®

vecu ēku remontam
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86 mm / 6 kameru sistēma

7. Atbilst pasīvo ēku standartam

Kontaktinformācija:
SIA “SALUDS”
Salamandras iela 1 (17.kab.)
Rīga, LV-1024
T

(+371) 6 7522353

F

(+371) 6 7522359

M

(+371) 2 6535436
(+371) 2 8613999

8. Piemērota elitāriem dzīvokļiem

MEKLĒJIET MŪS IZSTĀDES HALLĒ # 2, STENDĀ # J22 : K21

Preču zīmes

**papildus optimāla siltumizolācija

3. Skaņas izolācija, skaņas izolācijas klase:

6. Ideāli piemērota zema enerģijas

1. Iebūves dziļums:

*Uf = profila siltumizolācijas rādītājs

Uf līdz 0,85 W/m2K (MD plus)*

(+371) 2 8453946
(+371) 2 8454946
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saluds@inbox.lv
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www.saluds.lv

Vairāk informācijas par uzņēmumu varat atrast apmeklējot mājas lapu www.buvlaukums.lv
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