az ökotudatos építésért

PRÉMIUM MINŐSÉG, ELÉRHETŐ ÁRAKON
ADJUK A LEGTÖBBET CSALÁDUNK SZÁMÁRA

EGÉSZSÉG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG,
BIZTONSÁGOS LÉGKÖR OTTHONUNKBAN
MINDEZ AZ ALBAGIPS TERMÉKEKBEN!
Családunk életében az egyik legfontossabb esemény egy új lakás,ház megvásárlása,
vagy a régi felújítása, átalakítása. Minden nap körülvesznek bennünket lakókörnyezetünk falazatai, mind a válaszfalak, mind a lakóterek határoló falai, lakás-folyosó
elválasztó falak.
Ma már hazánkban is létezik olyan
technológia kedvező áron, melynek
alkalmazásával szeretteink számára a
legtöbbet és legjobbat adhatjuk a
lakókörnyezetben.
A egyik legősibb anyag az építészetben
a gipsz, melyből lakókörnyezeti, vagy
díszítő elemeket egyaránt készítettek az
elmúlt évezredekben. A gipsz természetes
kalcium-szulfátból képződött ásvány.
Ez teljesen természetes, szagtalan és nem
mérgező anyag. A hő- hang,és tűzvédelmi
szigetelő képesség, melyet a természetes
ásványgipsz biztosít, évezredek óta fontos
szerepet játszanak az építészetben.
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KÖRNYEZETVÉDELEM
Fontos számunkra a környezetvédelem!
Az AlbaGips termékek 100%-ban természetes úton keletkezett, bányából kitermelt gipszből
készülnek, így nem tartalmaznak illékony szerves vegyületeket, ellentétben mesterséges gipszből
készült termékekkel. Az AlbaFal válaszfalak napon száradnak energia felhasználás nélkül
Toscana csodálatos lejtőin.

TERMÉSZETES
ANTIBAKTERIALITÁS
A környezetminőség alapvető szerepet
játszik az emberek jólétében. A gipsz
felületek természetesen harcolnak a
baktériumok ellen. A laboratóriumi
vizsgálatok során igazolták, hogy a
gipsz felületekre helyezett baktérium
telepek száma jelentősen csökken a
gipsz természetes antibakteriális hatása
miatt. A gipsz falak és álmennyezetek
különösen alkalmasak a kórházak és a
nagy forgalmú terek, szállodák
falazataink kialakítására.
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AZ ALBAGIPS CÉG PRÉMIUM MINŐSÉGŰ TERMÉKEI
A Nyugat-Európában évtizedek óta jelen lévő,számos előnyt biztosító új válaszfalazási technológiák
ma már hazánkban is elérhetőek. Az európai szintű minősítésekkel és szabványokkal rendelkező
termékek a nyugat-európai piacokon már vezető technológiának minősülnek, a hazai piacon még
újdonságnak számítanak.

VÁLASZFAL
Az AlbaGips gipsztéglából épített válaszfalak
mindazt tudják amelyet a hagyományos
kerámia falazó elemek, a rögzítéstechnika és
hanggátlás területén. Lakói szempontból
az AlbaGips termékei számos előnnyel
rendelkeznek a vakolt falazási technikákhoz
képest, mint pl. a páratechnika kezelése (lásd
bővebben katalógusunk további oldalain)

HANGGÁTLÓ
FALSZERKEZETEK
Tecnoboard gipszrost lap felhasználásával
épített hanggátló falszerkezetek kimagaslóan
magas hanggátlási értékeket biztosítanak,
miközben egyszerre hordozzák magukban a
falazott téglákra jellemző masszívságot és
egyszerű rögzítéstechnikát, a száraztechnológiákra jellemző egyszerű, gyors kivitelezést,
valamint az ásványgipszre jellemző előnyöket
is biztosítják.

ÁLMENNYEZET
A SKYPANEL látszóbordás álmennyezeti
paneleket 100%-ban természetes ásványgipszből állítják elő és teljesen mentesek
szerves vagy vegyi kötőanyagoktól, emiatt
ideális kiegészítője lehet a zöld építési
projekteknek, amellett hogy magában
hordozza az olasz építészet szépségét, jó
ízlését mintázataival.

4

LÉLEGZŐ FALAK, SZABÁLYOZOTT
PÁRATARTALOM TERMÉSZETESEN
Válaszfal rendszereink családunk számára olyan lakókörnyezetet biztosítanak, melyben falaink
lélegeznek, mivel a gipsz szabályozza a belső felületek páratartalmát, mikropórusaik révén,
amelyek szükség esetén nedvességet szívnak fel és a levegő kiszáradásakor visszaadják azt
környezetük számára.

PENÉSZMENTES
OTTHON
AlbaGips gipsztégla válaszfalak
használatával gyermekei számára
biztosítani tudja, hogy ne legyen
otthonában penészesedés,
ahol a megfelelő páratartalom
miatt alacsonyabb hőmérsékleten
is komfortosabban érezheti magát,
ideális hőérzetet biztosítva.
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EGYSZERŰ
RÖGZÍTÉSTECHNIKA
Az AlbaGips válaszfalakban könnyedén rögzíthetünk kis, közép vagy nehéz
konzol terheket, ezáltal a fokozottan terhelhető válaszfal szerkezetek közé
sorolhatóak. Egyszerűen a megfelelő dűbel használatával mosdókagylót,
konyhaszekrényt, fali polcot vagy akár kazán berendezéseket is rögzíthetünk.
A megfelelő rögzítési mód kiválasztásakor mindig a rögzítőelem gyártójának
előírásait kell követni!
(A rögzítéshez alkalmazandó dübel típusokról egyeztessen szakkivitelezővel!)
A Tecnoboard
lakáselválasztó
gipszrost lapok
tömörségük által
szintén kíválóan
alkalmasak könnyű,
közepes és nehéz konzolterhek hordására,
teljes felületükön alkalmasak tárgyak, nagy
terhek felfüggesztésére erősített borda
használata nélkül.
A helyes rögzítési módokról és a megfelelő
rögzítőelemektípusáról minden esetben
érdeklődjön az AlbaGips munkatársainál!
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VÁSÁRLÓI ELŐNYÖK AZ ALBAGIPS TERMÉKEKKEL
EGYEDI VEVŐI
ÁTALAKÍTHATÓSÁG
Egyedi nyíláskialakítás könnyedén az
AlbaGips válaszfal rendszerben,legyen szó
akár tálaló, üvegtégla, boltív vagy egy új
ajtónyílás kialakításáról.
Vágjuk ki könnyedén áthidaló beépítése
nélkül.
(előzetesen egyeztessen szakkivitelzővel!)

BERUHÁZÁS JELLEGŰ
VÁSÁRLÁS
Az AlbaGips falszerkezetek legyen szó válaszfalról vagy lakás határoló falszerkezetekről,
a legjobb választás beruházás jellegű vásárlás
esetén. Száraztechnológiai termékeinkkel
töredékére csökkenthető az építkezés során
az épületbe bevitt víz mennyisége. A lélegző
falak segítenek kezelni a lakókörnyezet páratechnikáját akkor is, ha várhatólag nem lakjuk
folyamatosan új lakásunkat, épületünket és
nem tudunk folyamatosan szellőztetni.
Ezáltal megelőzhetjük a penészesedést!

NETTÓ ALAPTERÜLET
NÖVEKMÉNY
Ha szeretné valóban megkapni és használni
a terveken szereplő alapterületet, akkor
Önnek az AlbaGips termékekre van szüksége.
Vakolt falazatú technológiák esetében a falak
felületén lévő oldalankénti 1,5-2 cm vakolat
az ön lakóteréből veszi el a helyet.
Egy 60 nm lakóterű általános lakás esetében
ez akár 0,5 nm lakótér különbséget is
jelenthet az Ön számára.
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ALBAGIPS Exim Kft.
Tel.: +36 22/312-200
Fax: +36 22/500-106
Email: info@albagips.hu
Web: www.albagips.hu

