
Μόνωση στέγης με 
ταινία αλουμινίου

Οι εύκαμπτες ταινίες αλουμινίου δια-
θέσιμες σε τέσσερα διαφορετικά πλάτη 
εφαρμόζουν εύκολα σε κάθε τύπο στέ-

γης για την καλύτερη δυνατή μόνωση.

Roof Insulation with 
aluminum coil 

The most flexible aluminum coil on the 
Greek market available in four different 
widths. Αpplies to any type of roof giving 

you optimum insulation.
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ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για ΣΤΕΓΕΣ
…η πιο εύκαμπτη ταινία αλουμινίου!!

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η στέγη αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό τμήμα σε κάθε κτίριο ή σπίτι, κι ως εκ τούτου 
πρέπει να κατασκευάζεται με κατάλληλες τεχνικές ώστε 
να παρέχει υψηλή μόνωση, οδηγηθήκαμε στη σχεδίαση και 
εφαρμογή της εύκαμπτης ταινίας αλουμινίου ΥΔΡΟΜΑΤ.

Γνωρίζετε ότι...

Η COLLECT είναι η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε και 
διέθεσε στην Ελληνική αγορά την εφαρμογή της ταινίας 
αλουμινίου για τη μόνωση της στέγης.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο στέγης.

Διατίθεται σε τέσσερα πλάτη.

ALUMINUM COIL for ROOFS
... the most flexible aluminium coil!!

Every roof is an important part of each home or building 
and should be made under strict technical knowledge from 
authorized home builders and contractors, to achieve the 
best insulating results and for that reason we were drawn 
towards designing and the usage of aluminium coil YDRO-
MAT.

Did you know...

That CollectGutters is the first company to present and also 
apply the flexible aluminium coil for all roof installations in 
the Greek market .

Can be perfectly applied on every type of roof.

It is available in four widths.

ΑΝ.ΜΠΕΖ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Aνοιχτό μπεζ & κεραμιδί

AVAILABLE COLORS: 
Ιn light beize & terracotta
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| CODE CTM-690
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS 

Πάχος / Thickness  
0.70mm

Πλάτος / Width 
500mm 

| CODE CTM-700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS 

Πάχος / Thickness  
0.70mm 

Πλάτος / Width 
600mm

| CODE CTM-710
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS 

Πάχος / Thickness  
0.70mm 

Πλάτος / Width 
750mm

| CODE CTM-720
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Πάχος / Thickness  
0.70mm 

Πλάτος / Width  
1000mm
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ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΤΟΙΧΙΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΑ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΚΑΔΡΟΝΑΚΙΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΠΗΧΑΚΙ

ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΚΑΔΡΟΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΚΕΡΑΜΙΔΟ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΤΟΙΧΙΟ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΑ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ


