KATALOG PRODUKTÓW

DYSZA DO ŚCIAN

LANCA DO NAPRAW IZOLACJI

SIDOX
CENA:

GEKO

2 200 zł

CENA: OD

Dysza natryskowa do ścian służy do aplikowania wełny
celulozowej termex na przegrody w ścianach szkieletowych.

SIDOX
:

ó

900 zł

Dysza natryskowa do stropów służy do aplikowania wełny
celulozowej Termex na powierzchniach poziomych w technologii
w mgiełce klejowej eliminującej osiadanie i ryzyko przemieszczania się
materiału pod wpływem przeciągów.

600 ZŁ DO 980 ZŁ

w zależności od grubości i długości lancy

Lanca aluminiowa niemieckiej firmy Geko służąca do napraw
i uzupełniania izolacji w trudno dostępnych miejscach.
Dostępna w różnych rozmiarach i przekrojach jedynie pod
indywidualne zamówienie.

SZPILKA Z REDUKCJĄ I ZAWOREM

GEKO

CENA: AKTUALNIE

1250 ZŁ

Szpilka z redukcją służy do wdmuchiwania materiału z dużą
ilością powietrza do ciasnych przestrzeni o minimalnej
grubości 5 cm. Stosowana przede wszystkim do ocieplania
ścian trójwarstwowych lub ciasnych przegród za membraną.

DYSZA OBROTOWA 63 MM

SIDOX
:

2 200 zł

Pompa Sidox jest przeznaczona do aplikacji wełny celulozowej
w technologii natryskowej na ścianach lub na stropach.
Dodatkowo w zakres zestawu wchodzi filtr z przewodem oraz 20 metrów
przewodu czynnika.

GEKO
CENA: OD

3800 ZŁ DO 4200 ZŁ

w zależności od grubości i długości

Dysza obrotowa Geko została zaprojektowana zgodnie
z niemiecką myślą technologiczną i doświadczeniami
z niemieckiego rynku. Posiada łożyskowaną głowicę
i zoptymalizowany kształt. Dysza obrotowa Geko służy do
zadmuchiwania ścian szkieletowych i innych szczelnie
zabudowanych przegród poprzez otwór instalacyjny.
Dysza obrotowa zapewnia uzyskanie odpowiedniej
gęstości na poziomie 60-75 kg/m3 i eliminuje ryzyko
osiadania przy minimalnym udziale czynnika ludzkiego.
Dostępna od września 2017 r.

SIDOX 15 kg

SIDOX
CENA:

120 zł

Dedykowany, bezwonny i nietoksyczny związek klejący produkcji fińskiej
służący do wyrabiania roztworów natryskowych do ścian i stropów.
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WAŁEK DO WYRÓWNYWANIA IZOLACJI
CENA:

KOMBINEZON

7 200 ZŁ

TERMEX

Wałek do wyrównywania izolacji jest przeznaczony do
izolowania przegród w budownictwie szkieletowym
w technologii "na mokro". W skład zestawu wchodzi zestaw
akumulatorów.

CENA:

290 ZŁ

Standardowy kombinezon do robót izolacyjnych na dachach
i stropodachach. Wysokiej jakości tkanina i specjalnie
wszywane ściągacze na rękawach i nogawkach podnoszą
komfort pracy. Dostępny w rozmiarach M-XXL.

KURTKA
WĄŻ INSTALACYJNY (ANTYSTATYCZNY)

TERMEX

ŚREDNICA:

CENA:

63 mm

Markowa kurtka robocza Termex produkcji fińskiej.
Zgodna z normą ISO EN 24791. Materiał oddychający,
nisko-przemakalny. Skandynawski krój.
Dostępna na zamówienie w rozmiarach 52-60.

Wąż do podawania materiału izolacyjnego
• temp. pracy –20ºC do 70ºC,
• spirala: twarde PVC,
• ścianka: permanentnie antystatyczny,
• skrętka uziemienia,
• odcinki standardowe po 10 m i 20 m.
CENA:

22 ZŁ / 1 mb

240 ZŁ

UWAGA!
66, § 1.

Kodeksu Cywilnego.
WĄŻ INSTALACYJNY (ANTYSTATYCZNY)
ŚREDNICA:

75 mm

Podane przy towarach ceny są
cenami orientacyjnymi i mogą
ulec zmianie w każdej chwili.

Wąż do podawania materiału izolacyjnego
• temp. pracy –20ºC do 70ºC,
• spirala: twarde PVC,
• ścianka: permanentnie antystatyczny,
• skrętka uziemienia,
• odcinki standardowe po 10 m i 20 m.
CENA:

28 ZŁ / 1 mb
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Budowa
Dzięki solidnej konstrukcji i łatwej
obsłudze maszyna GEKO Karl
zapewnia niezawodną pracę przy
wdmuchiwaniu materiału na
budowach i przy naprawach izolacji.
Od załadunku przez transport po
rozładunek i obsługę na budowie
wszystko jest przemyślane.
Sprawna obsługa
Wzmocniona rama umożliwia także
bezpieczne przenoszenie maszyny
przy pomocy dźwigiu.
Mocne i pełne (nienadmuchiwane)
koła pozwalają na sprawne
przetaczanie maszyny po
nierównym gruncie.
Wąska rama (65 cm) sprawia,
że maszyna mieści się także
w wąskich przejściach i futrynach.
Hałas też nie jest problemem
KARL posiada wbudowany
i przyjazny dla otoczenia tłumik.
Czyszczenie i wymiana ﬁltra
powietrza jest prosta, zaś ﬁltr
wstępny zapewnia odprowadzenie
najbardziej szkodliwego pyłu.

cena:
od

54 900 zł netto
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Wyposażenie KARL Basis Plus

Sterowanie
Wbudowany sterownik komputerowy
jest przystosowany do eksploatacji
w warunkach budowlanych.
Podświetlany wyświetlacz jest
intuicyjny w obsłudze.

Przepustowość:

Filtr wstępny

do 1000 kg/godz.*

Sterowanie komputerowe

X

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania z pełną 10stopniową
regulacją powietrza i materiału

X

Funkcja przedmuchu węża na
rozruchu maszyny

X

Licznik worków, cyfrowy wyświetlacz

X

Zabezpieczenie przeciążeniowe
zasilacza niskonapięciowego

X

Waga: ok. 220 kg*
Wymiary: szerokość 650 mm
wysokość 1650 mm
głębokość 1000 mm
Zapotrzebowanie mocy
230 V, 3,6 kW*
Pojemność

KARL posiada prekonﬁgurowane
ustawienia dla aplikacji do ścian,
dachów spadzistych i stropów.
Możesz tworzyć swoje własne
programy dla różnych zastosowań
i przywoływać je z pamięci
w dowolnym momencie.
KARL PLUS dodatkowo oferuje więcej
funkcjonalności związanych z obsługą
i automatycznym rozłączaniem po
osiągnięciu zadanych wartości.
KARL zapewnia też kontrolę ciśnienia
pozwalającą na stabilne i pewne
przetwarzanie produktu dzięki temu
jesteś zawsze o krok do przodu!

2 worki 15 kg
Oznakowanie CE

* Rozbieżności wynikają z różnych
stopni zagęszczenia materiału w
workach pomiędzy 140 a 180 kg/m3
Waga i moc maszyny KARL zależy od
wybranego wariantu. Pozostałe zmiany
technologiczne są przedmiotem prac
rozwojowych. Wysokość nie obejmuje
przykręcanej anteny.

Adapter do węży o średnicach 50 mm,
63 mm, 76 mm do wyboru

X

X

X

X

Programy do ocieplania ścian,
suﬁtów i nadmuchu na strop

X

Zapisywanie własnych konﬁguracji

X

Wyświetlanie ciśnienia w czasie
rzeczywistym

X

Kontrolka zanieczyszczenia ﬁltra

X

Opcja rozłączania przy zapełnionej
komorze

X

Opcja automatycznego trybu pełzania
przy napełnionej komorze

X

Licznik godzin pracy: łączny,
dmuchawa, śluza materiału

X

Opcja zwolnienia obrotów przy
zapełnieniu komory

X

Łatwa i szybka zmiana poziomu
prędkości

X

Regulowana ilość materiału i powietrza

X

Regulacja ilości materiału i powietrza
za pomocą pilota zdalnego sterowania
Solidny przewodowy pilot zdalnego
sterowania

X
X

X

opcja

Zainwestuj w GEKO KARL i zacznij oszczędzać
Geko Maschinenbau GmbH zastrzega prawo do wprowadzania zmian do specyﬁkacji produktu bez uprzedniego
ostrzeżenia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze; wszelkie zalecenia
użytkowe nalezy weryﬁkować w zakresie odpowiedniości i zgodności z rzeczywistymi wymogami, specyﬁkacjami
oraz stosownymi zapisami prawa i regulaminami.
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ISOPRO1 VAC to mocna i wydajna jednostka
przeznaczona do szybkiego usuwania materiału izolacyjnego/gruzu z posadzek, strychów, dachów i ścian. Zgromadzony materiał nadaje się do łatwego ponownego
wykorzystania dzięki zrzutowi do bigbagów
lub kontenera.
ISOPRO1 VAC stwarza próżnię wokół wlotu
do przewodu, co zmniejsza narażenie
Twoich pracowników na zapylenie.

125 kg
80x82x120 cm
19.600 m 3/t
14 HP Kohler/12V-start
95 okt. benzyna

ISOPRO1 VAC można wyposażyć w wąż przesyłowy o długości do 60 metrów o następującej wydajności:
Wełna celulozowa/trociny:
2.150 kg/h
Wełna mineralna:

1.925 kg/h
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Słupsk
Elbląg
Koszalin

Giżycko

Gdańsk
Olsztyn

Białogard
Grudziądz
Szczecin

Ostrołęka

Piła
Bydgoszcz

Białystok

Mapa sieci instalatorów Termex-Fiber

Gorzów Wielkopolski
Gniezno

Toruń

Instalator wełny celulozowej Termex
Skład wełny celulozowej Termex
Zakład produkcyjny Termex

Płock

Poznań
Konin

Warszawa

Zielona Góra

Siedlce

Skierniewice
Ostrów
Wielkopolski

Łódź
Biała Podlaska

Legnica
Wrocław

Lublin

Radom

Sieradz
Częstochowa

Kielce

Zamość

Opole

Kraków

Perzemyśl
Rzeszów

Bielsko Biała
Zakopane

Termex-Fiber Sp. z o.o.
Termex – pewna jakość prosto z Finlandii

Infolinia 790 223 000
biuro@termex-fiber.pl

Termex-Fiber Sp. z o.o. to polsko-fińska firma o solidnym doświadczeniu i ekologicznym zacięciu.
Koncern Termex produkuje izolacje termiczne z wełny celulozowej od 1988 roku.
Zakłady produkcyjne znajduję się w miejscowości Saarijärvi w Finlandii oraz w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim.
Sieć dystrybutorów i instalatorów Termexu obejmuje setki podmiotów w Skandynawii, Polsce i krajach Europy Zachodniej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Termex-Eriste Oy i Termex-Fiber Sp. z o.o. jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do posługiwania
się znakiem zastrzeżonym Termex.
Niniejszy folder został sporządzony w oparciu o informacje znajdujące się w posiadaniu producenta na dzień opracowania.
Producent zastrzega sobie prawo do korygowania i aktualizacji tekstu oraz poprawiania go stosownie do postępu technologicznego
branży izolacji budowlanych.

