
ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÈ ÏÎÊÐÈÂÍÈ ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ



Листови материали за подкапаци

Универсалното решение за сух монтаж на капаци на хоризонтални и наклонени била. Предотвратява навяването на сняг и дъжд, осигурявайки високо ниво на вентилиране на подпокривното пространство. Листовите материали са 
подходящи за монтаж върху всички видове керимиди.

Листов материал за подкапаци  
Roll-Fix® premium 
Кат. №:   1019 - керемиден 
 1019-1 - тъмно кафяв 
 1019-2 - антрацит
ширина: 290-320 мм, дължина: 5 м; 
Цена: 97,20 лв./бр. 

Листов материал за подкапаци  
Roll-Fix® 
Кат. №:   1010 - керемиден 
 1011 - тъмно кафяв 
 1012 - антрацит
ширина: 295 мм, дължина: 5 м; 
Цена: 77,99 лв./бр.

Листов материал за подкапаци  
VentAir AL
Кат. №:  1008 - керемиден 
ширина: 300 мм, дължина: 5 м; 
Цена: 42,00 лв./бр.

Листов материал за подкапаци  
VentAir Universal
Кат. №:  1013 - керемиден 
 1014 - тъмно кафяв 
 1015 - антрацит
ширина: 295 мм, дължина: 5 м; 
Цена: 53,99 лв./бр.

Листов материал за подкапаци  
VentAir High 
Кат. №: 1035 - керемиден 
ширина: 300 мм/310мм, 
дължина: 5 м; 
Цена: 36,00 лв./бр.

Площ на вентилиране ≈140 cm2/m

Поведение при пожар Class E

Температура при монтаж +5/+40 °C

Температурна устойчивост -40/+80 °C

Площ на вентилиране ≈1000 cm2/m

Поведение при пожар Class E

Температура при монтаж +5/+40 °C

Температурна устойчивост -20/+80 °C

Площ на вентилиране ≈251 cm2/m

Поведение при пожар Class E

Температура при монтаж +5/+35 °C

Температурна устойчивост -20/+80 °C

Площ на вентилиране ≈100  cm2/m

Поведение при пожар Class E

Температура при монтаж +5/+35 °C

Температурна устойчивост -20/+80 °C

Площ на вентилиране ≈150  cm2/m

Поведение при пожар Class E

Температура при монтаж +5/+35 °C

Температурна устойчивост -20/+80 °C

* Всички снимки са илюстративни и може да има разминаване с реалния продуктПосочените цени са в лева с ДДС
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Крепежен елемент за билна летва от галванизирана стомана PVC преграда за капаци

Кат. №: 1030; 
Размер на билната летва: 
ширина: 40-50 мм, височина: 50 мм; 
Цена: 2,29 лв./бр. Кат. №: 1040; Цена: 3,30 лв./бр.

Използва се при хоризонтални и наклонени 
била, за повдигане на билната летва на 
необходимото ниво. Осигурява стабилност 
и идеална хоризонтала равнина на билото. 
Подходящ за всички модели керимиди и 
капаци.

Функционално завършване 
на хоризонтално било при сух 
монтаж на капаци. Осигурява 
вентилиране на подпокривното 
пространство, като същевре-
менно не позволява навлизането 
на птици.

Универсален комплект за сух монтаж
Комплектът е приложим за всички модели капаци и включва 5 м. лента за подкапаци, 15 бр/13 бр скоби за капаци и 10 бр. летводържатели.

Кат. №: 1020; Цена: 49,99 лв./комплект

Посочените цени са в лева с ДДС
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Мрежа за вентилиране

Гвоздей с капаче

Кат. №: 2020 - керемиден; 2021 - тъмно кафяв;
ширина: 100 мм, дължина: 5 м; Цена: 8,88 лв./бр.

Кат. №: 1050; Цена: 0,54 лв./бр.

Използва се като заместител на челната дъска, 
като по този начин позволява вентилирането на 
подпокривното пространство от стрехата към 
билото. Не зависи от модела на използваните 
керемиди. Монтира се вместо челна дъска, точно 
пред улука.

Използва се при монтаж на повечето видове 
начални капаци и капак тройник, също така където 
е необходимо приковаване и защита от навлизане 
на вода. Метал със специално покритие, устойчиво 
на UV лъчи.

Профил за защита от птици

Профил за защита от птици
Кат. №: 2050 - дължина 1 м. Цветове по RAL
Цена за цветове по RAL -1013, 1015, 9003, 9006, 3012, 8017: 17,88 лв./л.м.
За всички останали цветове от RAL каталога оскъпяване: 1,56 лв/л.м.

Предотвратява кацането и гнезденето на птици върху сградите и 
прилежащите постройки. Профилът за защита от птици може да се 
инсталира върху первази на прозорци и корнизи на сгради, на стехата 
или по периферията на покрива, знаци и табели, оранжерии, охранителни 
камери. Елементите имат бърз и лесен монтаж, устойчиви са на атмосферни 
влияния, а краищата им са заоблени, за да се предотврати нараняването на 
птици и хора.

Защита от птици

Гребен против птици
Кат. №: 2000 - керемиден, 2001 - антрацит
ширина: 60 мм, дължина: 1 м; Цена: 2,30 лв./бр.

Вентилиращ гребен против птици
Кат. №: 2010 - керемиден, 2011 - тъмно кафяв, 2012 - антрацит
ширина: 60 мм, дължина: 1 м; Цена: 3,55 лв./бр.

Предпазва подпокривното пространство от навлизане на птици и позволява 
вентилирането му от стрехата към билото. Чрез еластични ресни, в цвета на 
керемидите, гребена приляга върху всякакъв релеф. При използването на 
вентилиращия елемент отпада двойната летва при монтажа на първия ред 
керемиди.

Посочените цени са в лева с ДДС
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Скоба за допълнително осигуряване на керемиди

Осигуряват лесен и сигурен монтаж на керемидите чрез допълнително подсигуряване. Използват се при всяка керемида от ветровитата страна 
(или на всички скатове) на покрива или на всяка втора керемида.

За бетонови керемиди  
Нордмарк 2/3, 
Кат. №: 2130 / 2140
Цена: 47,40 лв./100 бр.

за керамични керемиди  
(1бр. скоба захваща по 2 бр. керемиди)
Скоба 409, Кат. №: 2160
Цена: 47,40 лв./100 бр.

За плочки
Кат. №: 2150
Цена: 47,40 лв./100 бр.

за керамични керемиди  
(захваща по една керемида)
Универсална скоба 416 
Кат. №: 2170;  
Цена: 47,40 лв./100 бр.

Алуминиева улама + 6 бр. скоби

Кат. №: 2030 - керемиден, 2031 - тъмно кафяв, 2032 - антрацит  
ширина: 490 мм, дължина: 2 м; Цена: 52,78 лв./бр.

Уламата служи за отвеждане на водата от два събиращи се ската на 
покрива. Осигурява отлична водонепроницаемост в зоната на събиране и 
прекъсването на керемидите.

Самозалепваща лента за уплътнение на улама

Самозалепващ материал за връзка с уламата, осигуряващ вентилация, предназначен за всеки тип покрив.  
Устойчив на атмосферни влияния, осигурява надеждна защита срещу проникване на дъжд  или сняг.

Кат. №: 2070 - керемиден, 2071 - тъмно кафяв, 2072 - антрацит
ширина: 60 мм, дължина: 1 м; Цена: 3,59 лв./бр.

Посочените цени са в лева с ДДС
5



Материал за връзка около комини и стени Easy Form

Кат. №: 2080 - керемиден, 2081 - тъмно кафяв, 2082 - антрацит 
ширина: 300 мм, дължина: 5 м; Цена: 113,99 лв./бр.

Кат. №: 2090 - керемиден, 2091 - тъмно кафяв, 2092 - антрацит
дължина: 2 м; Цена: 12,48 лв./бр.

Кат. №: 3130; грамаж: 310 ml; 
Цена: 26,27 лв./бр.

Универсална лента за уплътняване местата на присъединяване на отвори 
или на строителни елементи, преминаващи през покрива. Отличава се с 
висока еластичност - до 60 % на дължина, лесен монтаж, UV устойчивост и 
дълъг живот. Издържа на  температурни амплитуди до 100º C.

Алуминиев профил, съпътстващ 
материала за връзка около комини и 
стени. Осигурява допълнителна защита 
от атмосферните влияния и придава 
завършен вид на компонентите, за 
които Easy Form е приложим.

Универсален материал за 
присъединяване и уплътняване 
на всякакъв тип повърхност. 
Широкият му спектър на действие 
го прави приложим както за 
присъединяване на подпокривни 
фолиа и елементи от външната 
част на покрива, така и за 
интериорна употреба. UV, водо- и 
температуроустойчив.Лайсна за Easy Form

Klober Pasto 

Посочените цени са в лева с ДДС
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Скоба за рязани керемиди

Скоби за капаци Изход за покрив

Използва се при необходимост отзакрепяне 
на всякакви покривниелементи и материали. 
Чрез т. н.„крокодилска“ захапка скобата 
позволява сигурно ибезпроблемно укрепване. 
Произведена от висококачествена 
неръждаема стомана и стоманена тел.

Съвместим с всички 
видове  керемиди. 
Осигурява светлина в 
таванското помещение,  
както и достъп до 
покрива. Съставен от 
удароустйчива PVC рамка, 
поликарбонатен прозорец 
и гъвкава яка.

Гръцки,  Младост, Стралджа
Кат. №: 1080 - керемиден,   
1081 - тъмно кафяв,  1082 - антрацит
Цена: 0,60 лв./бр.

Тондах - фалцов капак
Кат. №:  1070 - керемиден, 
1071 - тъмно кафяв, 1072 - антрацит
Цена: 0,60 лв./бр.

Кат. №: 2120; Цена: 106,80 лв./100 бр.
 Цена: 58,80 лв./50 бр.

Външен размер: 704 х 783 мм,  
Вътрешен размер: 475 х 520 мм
Кат. №: 2110 - керемиден; 
 2111 - антрацит
 2112 - тъмно кафяв
Цена: 238,80 лв./бр.

Тондах - гладък капак
Кат. №: 1073 - керемиден,   
1074 - тъмно кафяв, 1075 - антрацит
Цена: 0,60 лв./бр.

Беткерс,Брамак, Техносим
Кат. №: 
1060 - керемиден,
1061 - тъмно кафяв,
1062 - антрацит
Цена: 0,50 лв./бр.

Чепрано
Кат. №: 1083 - червен,
1084 - кафяв, 1085 - антрацит
Цена: 0,60 лв./бр.

Използва се при стандартен сух монтаж за укрепване и осигуряване на 
всички модели керамични капаци. Скобите се различават според модела 
на капака.

Използва се при стандартен сух монтаж за укрепване и осигуряване на 
всички модели бетонови капаци.

Посочените цени са в лева с ДДС
7



Подпокривни фолиа

Всички фолиа, производство на Клобер са издържали най-
високи сертификационни изисквания в държави като Англия, 
Франция, Германия и скандинавските страни. Фолиата 
са устойчиви на химични продукти с които се обработват 
дървесини против дървояди, гниене и т. н. Фолиата се 
произвеждат във версия със самозалепващи ленти - SK.

PRODUCT CERTIFICATE

Пароконтролираща бариера, Sd>15 m

Пародренажна мембрана, Sd= 0,03 m

Посочените цени са в лева с ДДС
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Подпокривни фолиа и пароконтролиращи бариери

Двуслойно подпокривно фолио с висока паропропускливост. Устойчивостта 
му на температура до 100 °C, го прави подходящо за полагане под 
фотоволтаични системи. Permo Extreme е с фабрично монтирана 
салозалепваща лента за хидроустойчиво пресъединяване на слоевете

Трислойно подпокривно фолио. Позволява контролирано преминаване 
на водните пари, като предотвратява появата на влага и конденз в 
подпокривното пространство

Sepa Basic Edition е парапропускливо подпокривно фолио, подходящо както 
за вентилирани покриви, така и за паробариера. Позволява контролирано 
преминаване на водните пари през топлоизолацията без да се наптрупва 
конденз там. Снабдено е с маркери, улесняващи полагането му и притежава 
висока водоустойчивост.

Трислойно подпокривно фолио. Позволява контролирано преминаване 
на водните пари, като предотвратява появата на влага и конденз в 
подпокривното пространство

Трислойно подпокривно фолио. Позволява контролирано преминаване 
на водните пари, като предотвратява появата на влага и конденз в 
подпокривното пространство

Кат. №: 3051; Цена: 7,80 лв./м2

Кат. №: 3008; Цена: 2,16 лв./м2

Кат. №: 3020; Цена: 1,68 лв./м2

Кат. №: 3054; Цена: 1,86 лв./м2

Кат. №: 3004; Цена: 1,68 лв./м2

Трислойно подпокривно фолио. Позволява контролирано преминаване 
на водните пари, като предотвратява появата на влага и конденз в 
подпокривното пространство

Кат. №: 3053; Цена: 2,46 лв./м2

Четирислойна комбинация от нетъкан материал и фолио, с решетъчна 
вложка, основа полиолефин, хидрофобиран. Армировката му позволява 
полагане без плътна дъсчена обшивка, директно върху гредите

Кат. №: 3040; Цена: 4,67 лв./м2
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Технически данни 

Търговско 
наименование

Permo® 
Extreme SK

Permo® 
Forte

Venttex EcoVenttex Homer® Maxi Sepa 
Basic 

Edition®
Цвят на горната/
долната повърхност

син/сив сив/сив черен/бял черен/бял сив/сив сив/сив сив/сив

Дължина (м) 50 50 50 50 50 50 50

Ширина (м) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5/1,6 1,5/1,6 1,5

Поведение при пожар E E E E E E E

Съпротивление срещу 
проникване на вода

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

Пропускливост на водни пари 
(EN 12572) (Sd-стойност) (m)

0.08 м  ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.015 ±0.01 0.015 ±0.01 0.015 -0.01/+0.02 0.015 -0.01/+0.02 >15

Масимална сила на надлъжно 
разпъване (EN 12311-1) (N/5cm)

460 ± 30 460 ± 30 230 ±35 230 ±60 230 -80/+60 200  ±60 185 ± 25

Масимална сила на напречно 
разпъване (EN 12311-1) (N/5cm)

300 ± 30 400 ± 30 130 ±20 120 ±30 150 -80/+60 120  ±60 155 ± 25

Якост на разкъсване при 
пробиване с гвоздеи, напречно (N)

380 ± 30 375 ± 30 160 ±25 190 ±65 160 ±50 120 ±50 110 ± 25

Якост на разкъсване при 
пробиване с гвоздеи, надлъжно (N)

300 ± 30 350 ± 30 160 ±25 140 ±45 120±60 90±50 110 ± 25

Водонепропускливост (мм) >4500 >4000 >3000 >3000 >2500 >2500 1800

Област на приложение

Фасада

Вентилирана покривна 
конструкция, като пародренаж

Вентилирана покривна 
конструкция, като 
пароконтролираща бариера

Плътна дъсчена обшивка

Покрив с метални листове 
съединени на вертикален 
/ограничителен фалц към покрива 
и фасадата

Покрив без дъсчена обшивка

Армировката на Klober Permo Forte  позволява  полагане на 
фолиото без плътна дъсчена обшивка, директно върху гредите.
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Самозалепваща лента Permo HD® Стъпало за покрив Trapac – универсал комплект

Едностранно самозалепваща 
дифузионна лента предназначена за 
външно залепяне на подпокривни и 
фасадни фолиа. Прилага се също и в 
случаи на разкъсване, водоустойчива.

ширина: 80 мм, дължина: 30 м
Кат. №: 3080; Цена: 63,59 лв./ролка

ширина: 60 мм, дължина: 30 м
Кат. №: 3081; Цена: 47,99 лв./ролка

Ширина: 20 мм, дължина: 25 м
Кат. №: 3090; Цена: 35,99 лв./ролка

Ширина: 20 мм, дължина: 50 м
Кат. №: 3100; Цена: 42,95 лв./ролка

Дължина: 40 см, 
Кат. №: 4040 - керемиден;  4041 - тъмно 
кафяв; 4042 - антрацит
Цена: 215,75 лв./бр.

Ширина: 60 мм, дължина: 40 м 
Кат.№3120; Цена: 54,00 лв./ролка 

Самозалепваща лента Butylon®

Самозалепваща лента Tacto®

Самозалепваща лента Seca®

Двустранно залепваща лента с многофункционално приложение. 
Използва се за присъединяване на подпокривно фолио към фини и гладки 
повърхности като тухлена зидария и метал. Подходящ е за поставяне под 
летви като спомага за допълнително уплътнение в зоната на гвоздеите.

Комплексно решение при обхождане 
на покрив.  Подходящо за монтаж 
както на профилирани  керамични така 
и на бетонови керемиди. Може да се  
регулира спрямо покривния наклон.

Двойно залепваща лента подходяща 
за хидроустойчиво присъединяване на 
паропропускливи фолиа и паробариери.

Самозалепваща лента подходяща 
за интериорна употреба. Служи като 
уплътнение при залепяне краищата на 
Wallint® 10 към други повърхности. По 
този начин се избягва навлизането на 
влага към топлоизолацията на покрива.

Посочените цени са в лева с ДДС
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Подходяща за скатове с по-малък наклон. Осигурява задържането на снежната покривка върху покрива и по този 
начин не се застрашава живота на преминаващите отдолу хора, както и 
подобрява топлоизолацията. 

Кат. №:  4000 - керемиден;  
 4001 - тъмно кафяв;  
 4003 - антрацит, 
Цена: 1,70 лв./бр. Кат. №:  4010 - керемиден;  

 4011 - тъмно кафяв; 
 4012 - антрацит 
Цена: 1,80 лв./бр.

Кат. №:  4014 - керемиден;  
 4015 - тъмно кафяв; 
 4016 -  антрацит, 
Цена: 1,80 лв./бр.

Кат. №:  4020 - керемиден;  
 4021 - тъмно кафяв;  
 4022 - антрацит
Цена: 2,15 лв./бр.

Беткерс; Брамак - Атика Про, Атика 
Антик, Протектор, Класик Про, Натура 
Плюс, Спектра Икономик; Тондах - 
Бибер; Техносим - Плано, Онда, Бриз

Тондах - Винеам; Младост 
- Континентал; Стралджа - 
Фландрия, Европа; Гръцки 

Тондах - Македо, Констант, Танго, 
Румба, Медитеран; Младост - 
Марсилска (двоен фалц), Нексе

Шиндли (битумни керемиди)

Снегозадържаща решетка Trapac универсал

Снегозадържащи куки за бетонови керемиди Снегозадържащи куки за битумни керемиди

Универсално решение за защита 
от падаща снежна маса 

при скатове с голям наклон. 
Осигурява също и по-добра 

топлоизолация на подпокривното 
пространство като задържа снежната покривка.

Кат. №: 4030 - керемиден; 4032 - тъмно кафяв; 4031 - антрацит
3 м – комплект, Цена: 77,75 лв./м, 233,24 лв./бр.

Снегозадържащи куки за керамични керемиди

Посочените цени са в лева с ДДС
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КОМПЛЕКТ Кат. №: Цена с ДДС
Тондах Винеам, Македо 5070 - керемиден, 5071 - тъмно кафяв, 5072 - антрацит 149,99 лв./бр.

Младост – Континентал,  
Традиционал и Орнамент

5074-керемиден, 5075-тъмно кафяв, 5076-антрацит 149,99 лв./бр.

Младост Маестрал 5097-керемиден, 5098-тъмно кафяв, 5099-антрацит 167,99 лв./бр.

Брамак Атика Антик 5000 - тъмно кафяв 130,79  лв./бр.

Брамак Атика Про 5010 - керемиден 130,79  лв./бр.

Брамак Класик 5020 - керемиден, 5021 - тъмно кафяв, 5022 - антрацит 118,80  лв./бр.

Брамак Протектор 5025 - керемиден, 5026 - тъмно кафяв, 5027 - антрацит 118,80  лв./бр.

Беткерс – Венеция и Марица 5040 - керемиден, 5041 - тъмно кафяв, 5042 - антрацит 136,79  лв./бр.

Беткерс Тоскана 5043 - керемиден, 5044 - тъмно кафяв, 5045 - антрацит 149,99  лв./бр.

Стралджа Фландрия 5060 - керемиден, 5061 - тъмно кафяв, 5062 - антрацит 149,99  лв./бр.

Техносим Бриз 5057 - керемиден, 5058 - тъмно кафяв, 5059 - антрацит 149,99  лв./бр.

Техносим Онда 5067 - керемиден, 5068 - тъмно кафяв, 5069 - антрацит 149,99  лв./бр.

Техносим Плано 5077 - керемиден, 5078 - тъмно кафяв, 5079 - антрацит 149,99  лв./бр.

Нексе Глинекс Тренд 5083 - керемиден, 5084 - тъмно кафяв, 5085 - антрацит 149,99  лв./бр.

Битум 5063 - керемиден, 5064 - тъмно кафяв, 5065 - антрацит 136,79 лв./бр.

Универсал 5091 - керемиден, 5092 - тъмно кафяв, 5093 - антрацит 167,99  лв./бр.

Универсал комплект MAX* 5094 - керемиден, 5096 - антрацит 207,59  лв./бр.

Топ Вент Термопанел  НОВО!!!  4701 - керемиден, 4801 - сив, 4901- антрацит 209,99 лв./бр.

Керемида за Антена Тондах Винеам 6200 - керемиден, 62001 - тъмно кафяв, 62002- антрацит 126,00 лв./бр.

Керемида за Антена Бетонова 6045- керемиден,тъмно кафяв,антрацит 115,20 лв./бр.

Керемида за Антена Универсал 6203 - керемиден, 62031 - тъмно кафяв, 62032- антрацит 138,00 лв./бр.

Керемида за Антена  Универсал МАХ 6046 - керемиден, 6047 - антрацит 168,00 лв./бр.
* Подходящ за по-големи размери керемиди, като Туист, Танго+, Континентал+

Топ вент

Използва се за вентилация на кухненски аспиратори, бани и вентилация на канализацията. Подходящ за монтаж при всички видове керемиди 
посредством различни основи. Предлагат се решения за всички видове керемиди, познати на пазара.
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Солар Сет

Универсалната керемида Солар Сет, специално пригодена да служи като здрава основа, може да понася по-големи 
атмосферни натоварвания и придава стабилна основа на Вашата соларна система. Съвместима с всички видове 
керемиди.

Солар топ

Универсално решение за преминаването на тръбите на солара през керемидите. Посредством различните основи 
може да се използва при всички видове керемиди.

Тондах, Брамак, Младост, Стралджа,  Беткерс, Техносим, Битум* Цeна: 130,80 лв./бр.
Универсал Кат. №: 5140 - керемиден, 5141 - тъмно кафяв, 5142 - антрацит Цена:  160,79 лв./бр.
Универсал МАХ** Кат. №: 5143 - керемиден, 5144 - антрацит Цена: 196,79 лв./бр.

* При поръчка, моля напишете точния модел на съответния производител
** Подходящ за по-големи размери керемиди, като Туист, Танго+, Континентал

Солар Сет Кат. №: 5160 - керемиден, 5161 - тъмно кафяв, 5162 - антрацит Цена: 159,60 лв./бр.
Солар Сет Мах Кат. №: 5165 - керемиден, 5166 - тъмно кафяв, 5167 - антрацит Цена: 171,60 лв./бр.

Посочените цени са в лева с ДДС
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Подпокривно фолио за метални покриви Permo Sec Разделителна дренажна мрежа Grid Sec

Ширина на ролката: 1.50 м;  Дължина на ролката: 25 м;
Тегло на ролката: около 21 кг

Ширина на ролката: 1.40 м; Дължина на ролката: 25 м; 
Площ на ролката: около 35 м2; Тегло на ролката: около 11 5 кг

Ширина на ролката: 1,50 м; 
Дължина на ролката: 25 м
Площ на ролката: 37,50 m2

Grid Sec е еластична разделителна дренажна мрежа с дебелина около 8 мм. 
Притежава отлични шумоизолиращи свойства. Идеалната ширина от 1.40 
м позволява Grid Sec да се положи върху вече налично подпокривно фолио 
при поставянето на металните листи ръб до ръб. За разлика от полагането 
на Permo серията, Grid Sec трябва да се положи успоредно на металните 
листове. С това става  възможно да се използват максимално  дренажните 
функции на разделителната мрежа.

Петслойна комбинация от нетъкан материал 
и фолио, основа полиолефин, хидрофобиран, с 
моновлакна и разделителна дренажна мрежа Grid 
Sec. Защитен от валежи, 5-слоен и дифузионен 
Permo Sec перфектно отделя металното покритие 

от подпокривната конструкция. Подходящ е за всички метални покриви. 
Препоръчва се също и за вътрешно разположени улуци, капандури и 
навеси. Покрива изискванията на всички съществени норми и стандарти.

Подпокривна мембрана Metal Top

Продуктът е подходящ за полагане над 
топлоизолация и под ламаринени покриви. 
Metal Top e съчетание от фабрично сглобени 
високоякостна паропропусклива мембрана и 
каширан дистанционер. Паропропускливост – 
3000g/m2/24h
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Пловдив
ул. Кукленско шосе
Промишлена зона
пресечката срещу 
митница Пловдив
www.buldach.com
info@buldach.com
www.facebook.com/buldach/


