Alkosson könnyedén
egy lenyűgöző
halszálkás mintázatú
teraszburkolatot.

A Herringbone by Thermory
kivételesen egyszerűvé teszi
a halszálkás mintázatú terasz
kialakítását.

A Thermory
Benchmark kőris
lapok páratlanul
strapabírók.
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Ezek a szerelősínek összehangolják a
lapokat és megkönnyítik a telepítést.

Rozsdamentes acél csavarokat
a teraszburkolat modulok
tartalmazzák.
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Az indító- és zárósapkamodulok
lehetővé teszik az egyes mintavonalak egyszerű indítását és
befejezését.

A teraszburkolati modulok
és az indító/záró sapka
modulok külön kaphatók, ami
lehetővé teszi a kívánt méret
létrehozását.
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A teraszburkolati modulok tökéletesen illeszkednek, így könnyű
a halszálkás minta létrehozása.

A szerelősín
vezérlyukai
könnyeddé teszik
a telepítést
a rozsdamentes
acél csavarokkal.

A Herringbone burkolati lap telepítése
még sosem volt ilyen könnyű!

A Herringbone by Thermory
lehetővé teszi a halszálkás
mintázatú teraszburkolat
telepítését kevesebb, mint
1/3 idő alatt.
Herringbone by Thermory
A csuklópántok 16 ”-os (406 mm-es) távolságra
helyezkednek el egymástól - nincs szükség további
keretezésre!
Előre vágott és összeszerelt halszálkamodulok
tökéletesen illeszkednek minden alkalommal.
Gyönyörű burkolati felület látható csavarok nélkül.
A szerelősínek automatikusan igazodnak a minta
létrehozásakor.

Hagyományos halszálkás telepítés
Kétszer annyi keretet igényel.
Sok időt, számolást és egyéni csiszolást igényel.
Nehéz a rejtett rögzítés megfelelő kapcsok nélkül.
A lapokat egyesével kell elhelyezni és telepíteni.

A Herringbone by Thermory
Thermory Benchmark kőrist
használ a páratlan tartósság és
a korhadás ellen.

A hőmódosítási eljárásunk
magasra teszi a lécet és ösztönzi
az ipart a felzárkózásra.
A Thermory természetesen növeli a fa felhasználását
egy szakértő hőmódosítási eljárással, csak hővel és
gőzzel - káros vegyi anyagok nélkül!

A Benchmark kőris egyedülálló tartósságot és
gazdag, egzotikus barna színt kínál, amelyet ha
olajozatlanul hagyunk, idővel szürkévé érik.

Technológiánk birtoklója
Rot Resistance

Stability

KORHADÁS ELLENÁLLÁS

STABILITÁS

Biológiai tartósság I. osztály:
25+ év korhadásállóság

Hőmódosítás egészen
a belsejéig

Consistent Color

Saját gyártási folyamatunk fejlett technológiát és
speciális kemencéket használ, hogy minden termékben
következetes, kiváló eredményeket érjen el.

A folyamat irányítása
A szakértőink felügyelik a hőkezelési eljárást és
fáradhatatlanul törekednek a tökéletességre.
A hőmérséklettől a ventilátor sebességéig minden tétel
úgy lett kialakítva, hogy opimalizált eredményt érjünk el.

Eco-Friendly

Creating Superior Products

CSOMÓMENTES

FENNTARTHATÓSÁG

Kategória: A+ minőésg. Csak
sima, klasszikus szín

Felelősségteljesen kitermelt
és vegyszermentes

Kiváló Termékek Alkotása
Faipari szakértőink és páratlan folyamataink együttesen
olyan termékeket hoznak létre, amelyek megváltoztatják
a faiparról alkotott elképzeléseket - olyan termékeket,
amelyek értékes megoldásokat kínálnak az Ön
problémáira.

Évekkel ezelőtt a terasz csak egy
négyzet alakú hátsó udvari hely
volt. Ma a terasz az otthonunk,
a stílusunk kiterjesztése. A
Herringbone by Thermory
harmonikus tapintású - több,
mint csak egy teraszburkolat,
amin járunk.
Manny Neves a @hardcorerenos -tól

Herringbone by Thermory: csomagolás
A fő teraszburkolati modul doboz tartalmazza:
4 Herringbone terasz modult (összesen 17SF = 1,6m2) és csavart.
További tartozékok: 2 szerelősín az él illesztésekhez és 1 szerelő távtartó
minden második dobozban.

A kezdő- és zárósapka modul doboza a következőket tartalmazza:
2 indítómodul és 2 végkapocs modul, plusz csavarok.

További információért kérjük, olvassa el a Herringbone by Thermory vásárlási útmutatót és a telepítési kézikönyvet.

Thermory.com
sales@thermory.com
Szabadalmaztatott Herringbone by Thermory megoldás.

