VJET
garancion

TJEGULLA

NE NDËRTOJM BESIM

IDEAL
PLUS

IDEAL PLUS është një tjegullë prej argjile e prodhuar nga teknologjia moderne e pjekies në kasetat-“U”.
Funksionaliteti i shkëlqyer, dimensionet e sakta, falci i dyfishtë janë karakteristikat kryesore të tjegullës IDEAL
PLUS. Shtypja në kallëpin e gipsit i jep kësaj tjegulle pamje mbresëlënëse dhe një relief të theksuar, sidomos
ulluqeve, që u mundëson një përshtatje të shkëlqyer dhe mbylljen e nivelit të kulmit. Përparësia më e
rëndësishëm në aplikimin e tjegullës IDEAL PLUS, në dallim me tjegullat e tjera prej argjile, është zgjidhja e saj
konstruktive që mundëson përshtatjen në mënyrë rrëshqitëse të nivelit të çatisë në nivelin prej 33.2 cm deri
në 35.5 cm. Në këtë mënyrë, instalimi i tjegullës IDEAL PLUS eliminon gabimet që ndodhin gjatë formimit të
strukturës së kulmit dhe vetë forma e tjegullës lejon që tjegullat e vjetra të zëvendësohen me lehtësi.
Natyrore

Kulmare Glinex Klasik

Të engobuara

E zezë

Bordeaux

Gjatë procesit të gdhendjes, krijohen tjegulla të
ngjyrave të ndryshme, me sipërfaqe të lëmuara
dhe me shkëlqim, gjë që përmirëson pamjen
estetike të kulmit për një kohë të gjatë, pasiqë
ngadalësohet procesi i erozionit të tjegullave.
Gdhendja kryhet nga procesi i kontrolluar i
aplikimit, në mënyrë që të eliminohet gdhendja
në sipërfaqen e një tjegulle të thatë. Pas tharjes së
pezullimit të aplikuar të engobës në sipërfaqen e
tjegullës NEXE në procesin e pjekjes formohet një
tërësi solide e pandashme e engobës dhe
tjegullës.

Pesha mesatare 3,2 – 3,4 kg
Konsum për m1 - 2.65 copa.

Tjegulla të posaçme

263
Tjegulla IDEAL PLUS
2,85 – 2,95 kg

420

cca 360 mm
cca 220 mm
cca 33,2 cm – 35,5 cm

360

cca 420 mm x 263 mm

12,5 – 13,7 copa.
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