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“Germeteks” şirketi modern kimyasal ve teknoloji kuruluş olarak yapıştırıcı

malzeme bazındaki hermetik çatı gereçleri üretiminde birinci durumda

bulunmaktadır.

Şirket, inovatif malzemelerin tasarımı bünyesinde Rusya’nın dev bilim merkezleri

ile işbirliği yapar.

“Germeteks” üretim tesisi en yüksek kaliteli ürünleri yapılmasını sağlayan dünya

dev üreticilerinin ekipmanı ile donatımlıdır.

Şirkette gerek hazır ürün niteliklerinin geliştirmesine, gerekse yeni ürün, teknoloji

ve araştırma yöntemlerinin iyileştirmesine yönelik bilim araştırma ve deney

merkezleri kurulmuştur.

Germeteks PRO900 serisi olan çatı gereçleri sanayi ve konut binaların yapımı ve

onarımı, zemin sıkıştırma, boru hattı ısı yalıtımında kullanılır.

Çatı hermetik gereçleri hariç motorlu taşıt sanayi ve yapım işleri için hermetik, ses

söndürücü ve ses yalıtımı gereçleri mevcuttur.

Kurum ISO 9001:2015 uluslararası belgesine sahiptir.

Şirket özel markalar ve ortaklar için üretim alanı olmaktadır.
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Uygulama alanı:

demirli beton levha ile gevşek, gelenek ve ters yastı çatı imalatı ve onarımı;

demirli kenet, kayağantaş, profilli sac, beton levha, tuğlacılık, YYV (Yönlendirilmiş Yonga

Levha), ahşap v.b. eğimli çatıların imalatı ve onarımı; 

su sağlama boru ve buhar hattı ısıl yalıtımı; 

kutu menfez ve dairesel kesitli hava hattı hidrolik, ısıl, ses yalıtımı;

demirli elemanların aşınmaya karşı koruması.

Avantajlar:

Ateş ve pahalı ekipman kullanımı olmaksızın yapıştırılır;

Montaj ve yapı işleri zamanı kısaltılır (iki eleman tarafından yapılan 100 m2 onarım

zamanı 1 saattir) 

Eski döşemeyi sökmeksizin yüzeylerin tam işletmesi ile ilgili sarf ve çaba uygulanmaz; 

Ultraviyole radyasyonuna karşı aluminyum folyo ile mükemmel koruma – 25 yıldan fazla

kullanım tarihini temin eder;

Çatının güzel görünümüne sahip;

Gevşek çatı yapıldıkta tabaka sayısını kısaltır;

Son derece hafif malzeme, 1 m. kare = 1,5 kg
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Uygulama:

• alt çatı tabakasının hidro – buhar bariyeri olarak yumuşak çatı, düz çatıların montajı

ve onarımı;

• San hidro – buhar bariyeri olarak cihaz ve onarım. düğümlerin;

• havuzların, oluk sistemlerinin, temellerin, duvarların, bodrumların, tankların, yeraltı

boru hatlarının, ara kat su yalıtımının vb. su yalıtımı

Avantajlar:

• yangın ve pahalı ekipman kullanılmadan uygulanır;eski kaplamanın sökülmesine

gerek yok, kurulum için özel ekipmana gerek yok;kurulum süresi ve işçilik maliyeti

azalır;

• malzeme, sızdırmazlık özelliklerini koruyarak -40 ° C ila + 85 ° C arasındaki

sıcaklıklara dayanabilir;

• ek ısınma olmadan negatif sıcaklıklarda uygulama;

• malzeme, yırtılma direncini, mekanik stresi artıran örgü ile takviye edilmiştir;ahşap

taban üzerinde kullanılabilir;

• yangına dayanıklı malzeme.
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Bizim ürünlerimiz her türlü ulaştırma temini için uygun bir şekilde ambalajlanmıştır.

En küçük parti proje şartları ile belirlenir.

Malları ortağın ticari markası altında üretmeğe hazırız.

Uygun bulacağımız takdirde ürün teknik şartnamesine değişiklik yapıp ortağın isteğine uygun

olarak bireysel ambalaj hazırlarız

Müşteri isteğine göre miktar ve diğer temin şartları kapsamında çeşitli bazlar üzere (Incoterms

2010) fiyat teklifi için sayım yapılır

Sayım şartları: peşin ödeme — 70%, fiili imalat üzere ödeme — 30%

Üretim yerinden FCA temini aşağıdaki adrese göre yapılır: RF, Samara bögesi, Sızran şeh, 3-cü

sok. Monterskiy 13-А, 6-А blk. “Germeteks” Üretim Grubu.
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“Germeteks” Üretim Grubu

Adresi:

446022, Samara bögesi, Sızran şeh, 3-cü sok. Monterskiy 13-А, 6-А blk

Tel:

8 (8464) 99-32-04; 8 (927) 028-75-77

E-posta:  germeteks@gmail.com


