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PASTOVUMAS KARTU SU ROMEX®
ROMEX® tikslas jau 2020 m. sumažinti išmetamą CO2 kiekį bent
25%. Pirmasis žingsnis to pasiekti jau buvo žengtas atnaujinus
įrenginius Meckenheim gamykloje. Be to, administracijos pastate buvo sumontuota nauja fotovoltinė sistema. Siekiant nuosekliai mažinti išmetamą CO2 kiekį, dedamos didžiulės pastangos
nedelsiant imtis papildomų priemonių. Tai ir perkant sertifikuotą ekologišką elektrą, pereinant prie e. mobilumo. Kruopščiai
planuojamos darbuotojų kelionės, mažinant keliones automobiliais, lėktuvais ir pan.
Tuo pačiu ROMEX® taip pat siekia, kad poveikis aplinkai būtų
kuo mažesnis. Dėl šios priežasties, pristatydama naujus gaminius, „ROMEX®“ teikia didelę reikšmę žaliavų ir gamybos išteklių
įsigijimui kaip įmanoma labiau regioniniu mastu, kad būtų
sumažintas transporto išmetamų teršalų kiekis. Lygiagrečiai
stengiamasi keisti padėtį ir jau su patikrintais ir seniai rinkai
pristatytais produktais vidutinės trukmės laikotarpiu planuojant
jų gamyboje naudoti regioninės kilmės žaliavas.
Be to, „ROMEX®“ prisideda prie didelį poveikį sveikatos apsaugai turinčių įvairių tirpiklių reguliavimo, nuolat gerinant produktų receptus ir keičiant bei mažinant juos produktų gamyboje. Šiuo metu beveik visi ROMEX® produktai neturi tirpiklių.
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Kadangi ROMEX® negali visiškai išsiversti be plastikinių
pakuočių dėl gaminio pobūdžio, mes intensyviai rūpinamės
tvariais pakavimo sprendimais. Kadangi pakuočių įstatymai
numato tik pakuočių atsiėmimą, pirmiausia nusprendėme
įsitikinti, kad ROMEX® pakuotės yra perdirbamos ekologiškai.
Bendradarbiavimo su aplinkos apsaugos paslaugų teikėju
„Interseroh“ dėka mūsų pakuotės išlieka aukštos kokybės
perdirbimo metu perdirbimo cikle.
Bet mes žengiame vieną žingsnį toliau. Kai tik tiekėjų padėtis ir
gamybos procesai tai leidžia, pamažu pereiname prie pakuočių,
pagamintų iš perdirbto plastiko.
ROMEX®, kaip ilgametis BMWi „BioPlastik Cooperation Network“ partneris, šiuo metu nebenaudoja bioplasto kaip ekologiškos, biologiškai skaidžios pakuotės. Pagal dabartinę raidos
būklę, pasak Federalinės aplinkos agentūros, tai toli gražu nėra
ekologiškesnė nei įprastos plastikinės pakuotės. Viena vertus,
žalioji nafta naudojama augalinėms žaliavoms gaminti, kita vertus, dirvožemis ir taip per daug užterštas pesticidais. O ir vėlesnė bioplastiko gamyba sunaudoja daug energijos.
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ROMPOX® - SISTEMA
PATIKIMA KAIP KOMPASAS.

Galite pasitikėti ROMEX® produktų kokybe!
ROMEX® produktai yra gaminami Vokietijoje. Ši šeimos valdoma kompanija gali klientams pasiūlyti įvairių garantuotų sprendimų! Produktai, tokie kaip ROMEX® Apsaugos Sistema yra mūsų kompanijos kokybės
pažadas! Teisingai naudojant ROMEX® sprendimus, būkite užtikrinti ilgalaikiu ir puikiu rezultatu. Profesionalams skirtų, patikimų sisteminių
sprendimų produktų asortimentas, žymimas ROMPOX® yra aukščiausios
kokybės standartus atitinkanti produkcija, išlaikanti puikius, garantuotus
rezultatus.

ROMEX® SISTEMOS-GATRANTIJA 10 metų
Šis simbolis reiškia, kad produktui yra taikoma 10 metų SISTEMOS GARANTIJA,
su normatyviniu naudojimo laikotarpiu (eksploatavimo laikotarpiu) iki 50 metų.

25 YEARS LE
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ROMEX® SISTEMOS-GARANTIJA 5 metai
Šis simbolis reiškia, kad produktui taikoma 5 metų SISTEMOS GARANTIJA,
su normatyviniu naudojimo laiku (eksploatavimo laikotarpiu) iki 25 metų

Dažniausiai grindinio paviršiaus pažeidimai padaromi dėl nuolatinių, sunkių apkrovų. Dėl to
grindiniui padaroma tokia žala, kaip provėžos,
susmukimai, akmens sutrūkimai, akmens išstūmimai. Todėl planuojant reikia atsižvelgti į teisingą
grindinio paviršiaus struktūrą.

BANDYMŲ SISTEMA

Naudojamos moderniausios sintetinės dervos ir priedai:
dengti esant dulksnai
• sutvarkytu paviršiumi galima greitai atnaujinti judėjimą

TESTUOTA SISTEMA
Apkrovos testas Miuncheno Technikos universitete (TU Munich). Betono gaminių danga
nepatyrė jokių pažeidimų simuliuojant lengos
transporto priemonės apkrovą. Taip pat ir natūralaus akmens danga nebuvo pažeista atliekant
bandymus simuliuojant sunkaus transporto apkrovas.

• galima

NAUJA, PAGERINTA FORMULĖ

padidintas atsparumas
apsauga nuo UV spindulių
(Prašome nenaudoti kartu su senos gamybos statybinėmis medžiagomis).
•
•

IŠBANDYKITE GERIAUSIĄ
aukščiausios kokybės techniniai sprendimai!

ROMEXIN
pasitikėkite mūsų klasika

Akmuo

•
•
•
•
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Siūlė

MFP1
RSTO 01
FGSV*
WTA**

Pagrindas
Bazinis pagrindas /
Šalčiui atsparus sluoksnis ****

ZTVT
FGSV DBT***

Pagrindo konstrukcija

ZTVE

Požeminė dalis

ZTVE

PRIVALUMAI
•

Lengvoms apkrovoms
iki 3.5 t

RSG
10

ŠALTINIS:
Tyrimo ataskaita Nr. 2724, Bandymų biuras,
eismo maršrutų tiesimas, Miuncheno TU

•

APKROVOS KLASĖ
maksimalias apkrovas atlaikantys gaminiai, skirti dangų dengimui, su sąlyga,
kad įrengiami laikantis gamintojų reikalavimų, bei pagrindo sluoksniai įrengti tinkamai.

50 YEARS LE

Siūloma konstrukcijos struktūra

FGSV dokumentas, Paviršiaus tvirtinimas grindinio plokštėmis ir
plokščių dangos - 2007 m. Leidimas (nr.: 618/2)
** WTA lankstinukas – rišamojo tipo grindinio konstrukcija
(Nr .: E 5/21: 01/2009 / D leidimas)
*** FGSV informacinė brošiūra, skirtas drenažo betono
sluoksniams 1996 m. Leidimas (nr.: 827)
**** Apsaugos nuo užšalimo lygis, Vokietija

RPS

ROMEX® APSAUGOS SISTEMA

10 YEAR GUARANTEE

Aptarkime garantijos
sąlygas kartu!

• ROMPOX® TRASS BED
• ROMPOX® GRINDINIO KLIJAI

*
5 YEAR GUARANTEE

25 YEARS LE

ROMEX siūlių
užpildas kartu su

Pagrindo
viršutinė
dalis

RSG
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5 YEAR GUARANTEE

®

Anstatas

50 YEARS LE

Su „ROMEX®“ - SISTEMOS GARANTIJA mes esame pirmieji grindinio jungtinio
skiedinio gamintojai, pasiūliusieji atitinkamai įrengtai konstrukcijai papildomą garantiją, viršijančią įstatymų numatytą garantiją. Užsitikrinkite šį unikalų pranašumą
grindinio ar plokščių vietose privačiose zonose, suteikiant iki 10 metų garantiją ir
viešose vietose suteikiant garantiją iki 5 metų. Tinkamai įdiegus, „ROMEX®“ suteikia
SISTEMOS GARANTIJĄ iki 10 metų, o normatyvinis VTT tarnavimo laikas (vidutinė
tarnavimo trukmė) yra iki 50 metų.

TEISINGA STRUKTŪRA

Simbolių reikšmės

10 YEAR GUARANTEE

ROMEX® - SISTEMOS GARANTIJA (SURIŠTĄJAI KONSTRUKCIJAI)

Idealiai suderintas pagrindo, paviršiaus bei siūlių santykis
Apsauga nuo nepageidaujamos augalijos
100% apsauga nuo ledą tirpdinančios druskos
UV apsauga, apsauga nuo metrologinių sąlygų
Ilgalaikiškumas
apsauga nuo pagrindų judėjimo/ išplovimo
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JUNGIAMASIS SMĖLIS

Tvirtas, savaime kietėjantis jungiamasis smėlis

visoms
apkrovoms

Solidus, apsaugantis nuo piktžolių jungiamasis smėlis nesurištos konstrukcijos dangoms

Pakuotė 25kg

Savybės

Art.-Nr.

1000 kg
= 40 maišų / €/paletė
(€/kg)

Spalva

178

56,80 € (2,28 €)

Neutrali

•
•
•
•
•

179

Akmens pilka

61,40 € (2,46 €)

180

Bazalto

64,43 € (2,58 €)

siūlių pločiui nuo 1 mm iki 5 mm
mažina augalų augimąs

glaustai suklotam grindiniui

savaime (po lietaus) susitankinantis

beveik visoms dengtoms plokštėms,

jautriems uolienų tipams, keraminėms
plokštėms

Pakuotė: 25 kg maišas
Sandeliavimas: 24 mėn., sausoje
vietoje nepažeidus pakuotės

Matmenys

Išeiga kg/m² | lb/sq ft - jei siūlės gylis Ø 30 mm | 1 1⁄4 “ / Plotis Ø 3 mm | 1⁄8 “ *1 ,
Rekomenduojamas įrengimas minimum 2⁄3 gaminio aukščio
Akmens
išmatavimai

80 × 40 cm

60 × 60 cm

40 × 40 cm

32 × 24 cm

24 × 16 cm

9 × 11 cm

1 mm (min.)

0,2 kg

0,2 kg

0,2 kg

0,4 kg

0,5 kg

1,0 kg

3 mm

0,5 kg

0,5 kg

0,7 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,7 kg

PROFESSIONALUS -PATARIMAS:
siekiant itin patvarių siūlių, naudokite
ROMPOX® - JOINT STRENGTHENER

ROMPOX® - EASY

N1

Siūlių užpildas - paprastam ir greitam darbui

Apkrovos
klasė

Lengvoms apkrovoms
iki 3.5 t

1-komponentis, paruoštas naudojimui

Pakuotė 25kg

Savybės

Art.-Nr.

Spalva

Paletė 1000kg
= 40 kibirų / 1paletė €/kg

115

Neutrali

69,88 € (2,80 €)

•

Rekomenduojama jei siūlių plotis nuo
5 mm, siauresnės siūlės apdirbimas
gali būti ilgesnis

ROMEX

®

•
•

116

produktai jūsų aplinkai ir namams

74,72 € (2,99 €)

Akmens pilka

117

77,74 € (3,11 €)

Bazalto

siūlių gyliui nuo 30 mm

lengvoms apkrovoms būtinas tvirtas,
vandeniui pralaidus pagrindas

•
•

paruoštas naudoti

tinka apdirbti jautrius natūralių
akmenų paviršius

Sprendimai
keraminėms
plokštėms
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Siūlės plotis

Spalva € IIšeiga kg/m² - kai siūlės gylis Ø 30mm
Akmens išmatavimai

80 × 40 cm

60 × 60 cm

40 × 40 cm

32 × 24 cm

24 × 16 cm

9 × 11 cm

5 mm (min.)

0,9 kg

0,8 kg

1,2 kg

1,7 kg

2,4 kg

4,4 kg

10 mm

1,7 kg

1,5 kg

2,3 kg

3,2 kg

4,5 kg

7,9 kg

Daugiakampės plokštės

Rekomenduojama ROMPOX® - D1

Pakuotė: 25 kg
Sandėliavimas: 24 mėn
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių,
nekrauti padėklų vienas ant kito)
Šiltoje patalpoje
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ROMPOX® - FLEX-LIGHT
Viskoelastinis siūlių užpildas

Apkrovos
klasė

2-komponentis siūlių užpildas

•
•
•

172

Neutrali

137,64 € (5,50 €)

173

Akmens pilka

140,66 € (5,63 €)

174

Bazalto

143,69 € (5,75 €)

•

1 l talpa, 5 l talpa, 10 l talpa

siūlių pločiui nuo 5 mm

80 × 40 cm

60 × 60 cm

40 × 40 cm

5 mm (min.)

0,7 kg

0,6 kg

0,9 kg

1,3 kg

1,9 kg

3,5 kg

10 mm

1,4 kg

1,2 kg

1,8 kg

2,6 kg

3,6 kg

6,3 kg

Daugiakampė plokštė

32 × 24 cm

24 × 16 cm

9 × 11 cm

Savybės
Dėžėje

Kaina €

lankstus

•
•

surištoms ir nesurištoms
galima dengti per dulksną

Pakuotė: 25 kg

Išeiga kg/m² | kai siūlės gylis Ø 30 mm

Talpa

108

1 litras

12

24,65 € (19,95 €)

175

5 litrai

2

120,82 € (24,16 €)

176

10 litrų

1

235,35 € (23,53 €)

Sunaudojimo lentelė, kg / m² - skaičiavimo pagrindas: siūlės gylis Ø 30 mm / plotis Ø 3 mm

Sandėliavimas: 12 mėn.,
nuo šalčio ir drėgmės apasaugotoje
vietoje

Akmens išmatavimai
3 mm

Apkrovai
iki 3t

GERIAUSIAS PREMIUM KLASĖS
PRODUKTAS

•
Art.-Nr.

siūlių gyliui nuo 30 mm

konstrukcijoms
•

Apkrovos
klasė

Skirtas praktiškai visų natūralių dangų, betono ir klinkerio gaminių siūlių surišimui.
Saugus nuo išplovimo, dėvėjimosi ir piktžolių augimo

Plotis

600kg = 24 kibirai /
1 paletė €/kg

Spalva

N2

Skystis siūlės sutvirtinimui

Savybės

Art.-Nr.

Siūlės plotis

Vidutinėms apkrovoms
iki 7.5 t

* kartu su ISATec® ankeriais

Pakuotė 25kg

Akmens išmatavimai

ROMPOX® - FUGENFESTIGER

N2*

80 × 40 cm

60 × 60 cm

40 × 40 cm

32 × 24 cm

24 × 16 cm

9 × 11 cm

0,1–0,2 l

0,1–0,2 l

0,1–0,2 l

0,2–0,4 l

0,25–0,5 l

0,4–0,8 l

•

siūlių pločiui nuo 5 mm
siūlių gyliui nuo 30 mm
lankstus

surištoms ir nesurištoms
konstrukcijoms

•

galima dengti per dulksną

Pakuotė: 1 litras, 5 litrai, 10 litrų
Sandėliavimas: 12 mėn, laikant sausoje,
šiltoje patalpoje

~ 4–6 kg

Mini stendas

PROFESIONALUS PATARIMAS:
naudokite kartu su Rišamuoju smėliu
ypatingam patvarumui išgauti.

Sudėtis: 12× 1 litrą ROMPOX® - FUGENFESTIGER

292,50 €

ROMPOX® - D1

N3

Patikimas siūlių užpildas

Apkrovos
klasė

Vidutinėms apkrovoms
iki 7.5 t

2-komponentis epoksidinės dervos pagrindu sukurtas siūlių užpildas

Pakuotė 27,5kg

Savybės

Art.-Nr.

1100kg = 40 kibirų /
1 paletė €/kg

Spalva

165

Neutrali

105,33 € (3,83 €)

167

Akmens pilka

115,31 € (4,19 €)

168

Bazalto

118,64 € (4,31 €)

Siūlės plotis

Išeiga kg/m² |- siūlės gyliui Ø 30 mm
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Akmens
išmatavimai

80 × 40 cm

60 × 60 cm

40 × 40 cm

3 mm (min.)

0,5 kg

0,4 kg

0,7 kg

10 mm

1,6 kg

1,4 kg

2,1 kg

Daugiakampė
plokštė

32 × 24 cm

24 × 16 cm

9 × 11 cm

1,0 kg

1,3 kg

2,5 kg

3,0 kg

4,2 kg

7,4 kg

•
•
•
•

siūlių pločiui nuo 3 mm | 1⁄8 “

siūlių gyliui nuo 30 mm | 1 1⁄4“

idealus daugiakampiams gaminiams
labai slankus, takus

Pakuotė: 27.5 kg
(25 kg užpildo komponentas + 2.5 kg
dervos/kietintojo komponentas)
Sandėliavimas: maišai: min. 24 mėn.,
dervos/kietintojo: nuo šalčio ir drėgmės
apsaugotoje vietoje

~ 4–6 kg
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ROMPOX® - FLEX-JOINT
Viskoelastinis siūlių rišiklis

Apkrovoms
iki 25 t*

2-komponentis siūlių užpildas

* kartu su ISATec® ankeriais

Išgaubimas deformacijos metu: 12.6 m
maksimalus įlinkis: 9.26 %

Pakuotės 25kg
Art.-Nr.

600kg = 24 kibirai /
1paletė €/kg

Spalva

Savybės
•
•

187

Neutrali

147,92 € (5,92 €)

188

Akmens pilka

150,95 € (6,04 €)

189

Bazalto

153,97 € (6,16 €)

siūlių pločiui nuo 8 mm

siūlių gyliui nuo 30 mm

(esant transporto apkrovoms
2

⁄3 gaminio aukščio)

•

surištoms ir nesurištoms

•

laidus vandeniui

konstrukcijoms

Siūlės plotis

Išeiga kg/m² |- siūlės gyliui Ø 30 mm
Akmens išmatavimai

80 × 40 cm

60 × 60 cm

40 × 40 cm

32 × 24 cm

24 × 16 cm

9 × 11 cm

5 mm (min.)

0,8 kg

0,7 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,1 kg

3,8 kg

10 mm

1,5 kg

1,3 kg

2,0 kg

2,8 kg

3,9 kg

6,9 kg

Daugiakampė plokštė

Rekomenduojama ROMPOX® - D1

Pakuotė: 25 kg kibiras
Sandėliavimas: min. 12 mėn., nuo šalčio
ir drėgmės apsaugotoje vietoje

ROMPOX® - NP-KONZENTRAT
Produktyvus rišiklis

Pėstieji ir lengvasis
eismas iki 3,5 t

Kelio dangos sutvirtinimui, kelių, turinčių pakankamai smulkių frakcijų, sutvirtinimui
(vandens pagalba sutvirtinami kelio paviršiai), ypač esant šlaitų erozijai, mažina dulkėtumą

Pakuotė 17,5kg

Savybės

Art.-Nr.

Talpa

326

17,5 kg

420kg = 24 kibirai /
1 paletė €/kg
551,80 €

(31,53 €)

•
•
•
•
•

sodo takams ir viešosioms erdvėms
sumažina paviršiaus dilimą ir dulkių
susidarymą
sumažina priežiūros išlaidas
sumažina piktžolių augimą

Mažina paviršiaus eroziją esant 		
krituliams

Pakuotės: 17,5kg
Laikymo sąlygos: 24 mėn., sausoje aplinkoje,
originaliame uždarame kibire.
Išeiga: 0,85% rišiklio / su skaldos mišiniu
(atitinkamos frakcijos)
(8,75 kg koncentrato / sumaišant su 1t skaldos
mišiniu smėlio mišinio), arba
= 1 kibiras NP CONCENTRATE už 2 tonomis
skaldos mišinio.
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ROMPOX® - DEKOFIX

WELT

Paprastas, greitas panaudojimas.
Savaime kietėjanti dekoratyvinės skaldos danga
Pirmasis pasaulyje tokiu būdu pagamintas produktas: vakuuminiu būdu supakuota
keturių patrauklių spalvų dekoratyvinė skalda, skirta dekoratyviniams, neapkrautiems
paviršiams formuoti

NEUHEIT
YPATINGAI GREITAS
PANAUDOJIMAS!
Savybės
•

Pakuotė 25 kg

•

1000kg = 40 kibirų /
1 paletė €/kg

Art.-Nr.

Spalva

1745

Granito pilka

96,80 €

(3,87 €/kg)

1746

Šviesi (kreminė)

96,80 €

(3,87 €/kg)

1747

Rusva/raudona

96,80 €

(3,87 €/kg)

1748

Antracitas (tamsi)

96,80 €

(3,87 €/kg)

•

•

1 padėklas = 1000 kg / 40 pakuočių * 25kg
•
•
•

skaldos storis iki 20 mm

vizualiai patraukliam skaldos paviršiui

lengvai šulinių apdailai, alternatyva
purškiamoms juostoms, medžio šaknų
apsaugai/grotelėms, neapkrautiems
dekoratyviniams paviršiams, kapams ir
nenaudojamiems paviršiams dekoruoti
Tinka užpildyti žvyro tinklelius,
kombinacijai su ažūru, žole taip pat
užpildyti neapkrautas ekologinio
grindinio dangas, kurių siūlių plotis ne
mažesnis kaip 20 mm.
paruoštas mišinys, vakuuminis
100% lauko darbams

Pakuotės pakanka iki 1 kvadratinio
metro (priklausomai nuo sluoksnio
storio ir naudojimo)

Pakuotės: 25 kg

Granito pilka

Šviesi (kreminė)

Rusva/raudona

Antracitas (tamsi)

Galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius
(saugoti pakuotes nuo tiesioginių saulės
spindulių, nekrauti padėklų vienas ant kito)
Jautrus šalčiui.
Išeiga: iki 1 kv.m = 25 kg = 1 kibiras,
maždaug 2 cm storio

ROMPOX® - PROFI-DEKO SET

!

Tvirta dekoratyvinė skaldos danga, atitinkanti
aukščiausius reikalavimus

Apkrova iki 3 t

Savybės

Dviejų komponentų derva, siūloma kartu su keturiomis patraukliomis spalvomis

•
•
•

Pakuotė ir 2-komponentė derva = 26,2kg
1048kg = 40 pakuočių /
1 paletė €/kg

Art.-Nr.

Spalva

1780

Granito pilka

93,55 €

(3,57 €/kg)

1781

Šviesi (kreminė)

93,55 €

(3,57 €/kg)

1782

Rusva/raudona

93,55 €

(3,57 €/kg)

1783

Antracitas (tamsi)

93,55 €

(3,57 €/kg)

1 padėklas = 1048 kg / 40 pakuočių * 26,2kg

•

skaldos storiui nuo 20 mm*

vizualiai patraukliam skaldos paviršiui

sodo takams, medžių grotelėms ir
važiuojamosioms dalims su lengvomis,
retomis automobilių apkrovomis

Klojant/kombinuojant grindiniui kartu
su žole / žvyro tinkleliams formuoti,
ekologinio grindinio dangoms projektuoti

Pakuotė: 26,2 kg (25 kg specialios skaldos
5
⁄8 mm + 1,2 kg dervos)
Sandėliavimas: supakuotai prekei: 24 mėn
Derva: šiltoje, sausoje patalpoje
Užpildas: sausoje vietoje
Išeiga iš 1 pakuotės:
• apie 0,80 m² su 20 mm* skaldos sluoksnio
storis (surištojo tipo konstrukcija)
• apie 0,50 m², skaldos sluoksnio storis
30 mm (nesurištojo tipo konstrukcija)
pėsčiųjų apkrovoms.
• apie 0,30 m², skaldos sluoksnio storis
50 mm (nesurištojo tipo konstrukcija),
pėstieji ir reti lengvieji automobiliai.

Granito pilka
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Šviesi (kreminė)

Rusva/raudona

Antracitas (tamsi)

! * Išskirtinai įrengiant konstrukciją laidžią
vandeniui. Viršutiniam pasluoksniui kaip
pagrindinį skiedinį rekomenduojame naudoti
„ROMPOX® - TRASS-BEDING“.
13

ROMPOX® - PROFI-DEKO

ISAT ec

!

Profesionalus dekoratyvinės skaldos ir žvirgždo surišėjas

Apkrovai
iki 3t

Prevencija poslinkiui
Art.-Nr.

2-komponentis sintetinės dervos pagrindo surišėjas plautam, išdžiovintam ir nedulkėtam
skaldos/ žvyro mišiniui
VISIEMS SKALDOS TIPAMS
Savybės

92,67 € (30,89 €)

Pakuotė 30 kg
Art.-Nr.

•

itin laidus vandeniui

•

idealus takelių įrengimui, itin
tinkamas naudoti aplink medžius

•
•

Kaina
(€/kg)

Talpa

•
•

367

30 kg

atsparus vandeniui

skirtas profesionaliam vartojimui
nenaudoti su baltos spalvos

Pakuotė: 3 kg talpa, 30 kg kibiras

Sandėliavimas: min. 24 mėn., nuo šalčio
ir drėgmės apsaugotoje vietoje

!
Pėstiesiems

Apytikslis sunaudojimas 1,5 m² plote, kai paviršiaus gylis 30 mm:
vien pėsčiųjų apkrova: pvz. sodo takai, takeliai, medžio šaknų apsaugai
3 kg dervos ROMPOX® - PROFI-DEKO + 75 kg skaldos / žvyro, kur frakcijos dydis yra 2⁄5 mm

Rekomenduojamas rišiklio sunaudojimas m² *
Frakcijos dydis

Tankis

Minimalus storis

Skaldos / žvirgždo kiekis

Dervos kiekis

2–5 mm Granitinė skalda

1 720 kg/m³

3 cm

52 kg

2,1 kg

4–8 mm Skalda

1 360 kg/m³

3 cm

41 kg

1,6 kg

8–11 mm Skalda

1 420 kg/m³

3 cm

43 kg

1,7 kg

12–16 mm Apvalus žvirgždas

1 580 kg/m³

5 cm

79 kg

2,4 kg

16–22 mm Skalda

1 480 kg/m³

7 cm

104 kg

3,1 kg

32–45 mm Apvalus žvirgždas

1 620 kg/m³

15 cm

243 kg

7,3 kg

Apytikslis sunaudojimas 0,7 m² plote, kai paviršiaus storis 50 mm:
lengvos transporto apkrovos iki 3 t: pvz.: privačios važiuojamosios dalies ar automobilių stovėjimo
vietos à 3 kg dervos komponento ROMPOX® - PROFI-DEKO + 50 kg skaldos / žvirgždo,
kurio frakcija nuo 2⁄5 iki 4⁄8 mm
Tinka nusistovėjusiam, nenaujai įrengtam, vandeniui laidžiam takui. Kaip pagrindo įrengimui rekomenduojame naudoti „ROMPOX® - TRASS-BEDING“. Iškart po to, išliejus PROFI DEKO sluoksnį, papildomam
sutvirtinimui rekomenduojame naudoti neskiestą ROMPOX® - PROFI-DEKO, tepant šepetėliu tiesiogiai
ant skaldos. Šis procesas suteikia dar geresnį paviršiaus tvirtumą. Išeiga: maždaug 200–300 g/m2.

Rekomenduojamas rišiklio sunaudojimas m² *
Frakcijos dydis

Tankis

Minimalus storis

Skaldos / žvirgždo kiekis

Dervos kiekis

2–5 mm Granitinė skalda

1 720 kg/m³

5 cm

86 kg

5,2 kg

4–8 mm Skalda

1 360 kg/m³

5 cm

68 kg

4,1 kg

* Atkreipkite dėmesį, kad skaldos / žvirgždo santykio apskaičiavimas yra tik apytikslė vertė. Naudojamos natūralios statybinės medžiagos, todėl
gali kilti natūralių svyravimų. Suspaudžiant, tūris mažėja, o tai gali padidinti kiekį.
		
Pastaba dėl paviršiaus gylio: Norint gauti homogeninį ir stabilų paviršių, paviršiaus plotas turėtų būti tris kartus gilesnis už didžiausios frakcijos
akmenį.
Turi būti naudojami tik plauti ir sausi užpildai.
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43,75 €

37,50 €

31,25 €

139

EAP2a Antžeminis ankeris

43,75 €

37,50 €

31,25 €

138

EEAP Antžeminis kampinis ankeris

Tvirtinimo plokštės, ypač
kryžminėms jungtims

43,75 €

37,50 €

31,25 €

137

EAK Antžeminis ankeris „karūna“

Taikymo sritis - posūkiams,
privačiam sektoriui

43,75 €

37,50 €

31,25 €

142

EAgTF Antžeminis ankeris
„eglutės“ klojimo principui

Taikymas - klojant surišto
tipo „eglute“

48,75 €

42,50 €

36,25 €

140

EAgTD Antžeminis ankeris
įstrižo klojimo metodui

Universaliam naudojimui,
rekomenduojama su įstrižu
klojimu, taip pat surištojo
tipo konstrukcijoms

43,75 €

37,50 €

31,25 €

136

EA3K Antžeminis ankeris
„Krumplys“

Ankeris su trigubu grioveliu,
esant ekstremalioms šlyties
jėgoms

43,75 €

37,50 €

31,25 €

372

EVS Antžeminis ankeris „Bėgis“

Ankeris lanksčiam naudojimui* 2

61,25 €

54,99 €

48,75 €

143

EASS Antžeminis ankeris
„Smaigas“

Lanksčiam naudojimui
po pačia plošte*1

56,25 €

49,99 €

43,75 €

135

EAS1200 Antžeminis ankeris
„Juosta“

Naudojamas itin dideliems formatams. Tinka tiek surištojo, tiek
ir nesurištojo tipo konstrukcijoms.

80,99 €

73,75 €

67,50 €

Universaliam naudojimui,
rekomenduojama klojant
linijomis su šonine jėga

1235

Srieginis varžtas M8 x 60mm

Ankerių tvirtinimui

1237

Srieginis varžtas M8 x 100mm

EAS1200 ankerių montavimui

50vnt = 56,00 €

1236

Šešiakampė veržlė SW13-M8

Ankerių montavimui

100vnt = 14,95 €

1240

Perforuota juosta (17x10x0,8 mm)
(1 rulonas maždaug 7 EAS1200)

EAS1200 ankerių montavimui

*1 Antžeminių ankerių tvirtinimui reikalingos 2 veržlės (SW13) ir du varžtai (M8)
*2 Antžeminių ankerių tvirtinimui reikalingos 5 veržlės (SW13) ir 5 varžtai (M8)
*3 Antžeminių ankerių tvirtinimui reikalinga 15 veržlių (SW13) ir 15 varžtų (M8)

100vnt = 149,95 €

Pakuotėje 10 ritinėlių *10m = 140,60 €
Pristatymo laikas ISATec® max 40 darbo
dienų
• Už papildomą mokestį galimi mažesni

užsakomi kiekiai

• Minimalus užsakymo kiekis: 25 vienetai

vienam gaminiui

1.5 m

Lengvas
transportas iki 3t

EAP1a Antžeminis ankeris

sutvirtina skaldą ir žvyrą
akmenimis

921,17 € (30,70 €)

200vnt

1.5 m

3 kg

sluoksnio storiui nuo 30 mm

100vnt

1.5 m

197

•

50vnt

1.5 m

Kaina
(€/kg)
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Universaliam naudojimui, rekomenduojama klojant linijomis

1.5 m

Talpa

Apraymas

1.5 m

Art.-Nr.

Ankerių tipai

Turi būti laikomasi pramoninės nuosavybės teisių:
Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba (Miunchenas)

Pavadinimas

1.5 m

Dervos pakuotė 3 kg

®

ROMEX® servisas: Atsiųskite mums statybos planą / kvietimą dalyvauti konkurse PDF formatu ir mūsų
technikai išdėstys atitinkamus ankerius būtinuose taškuose ir sukurs išsamų užsakymų sąrašą.

ROMEX® - TEIKIAMA GARANTIJA (NESURIŠTO TIPO KONSTRUKCIJAI)
Su ROMEX® SISTEMOS GARANTIJA, arba RSG, ROMEX® tampa pirmuoju pagrindų ir dangų sistemų gamintoju, galinčiu pasiūlyti garantiją be reglamentuotos prekių garantijos. Pasinaukite šiuo privalumu dangoms, kurios paklotos laikantis taisyklių, nesurištoje konstrukcijoje. Teisingai įrengtai dangai ROMEX® siūlo SISTEMOS
GARANTIJĄ iki 5 metų, kai eksploatavimo laikotarpis yra iki 25 metų.

5 YEAR GUARANTEE
25 YEARS LE
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