
TERASEI

AVANTAJELE

PE PLOTURI





STUDII DE CAZ



Ideale pentru
ascunderea tevilor sau a 
cablurilor

Diferența dintre dale și
hidroizolatie, permite
trecerea conductelor și
alocarea oricarui
echipament. Accesul la 
aceste ele se va face 
foarte usor.



Absorbtie excelenta a 
miscarilor structurale.

Fiind independent, 
pavajul poate absorbi
expansiunile si miscarile
structurale.



Cerinte minime de 
instalare.

Nu există cerințe pentru
pregătirea suprafeței.

Sistemul flotant oferă o 
soluție foarte buna pentru
transformarea terasei in 
terasa circulabila la 
costuri relative mici.



Pavaj plat si accesibil.

Sistemul de ploturi poate
compensa cu usurinta
usoarele denivelari sau
neregularitati de pe
suprafata. 

Acestea creeaza o terasa
perfect stabila si dreapta. 
Sistemul permite accesul
la instalatiile de degivrare
in orce moment fara a 
dauna hidroizolatiei.



Drenarea apei.

Diferenta dintre dale si
hidroizolatie faciliteaza mai
rapid si in siguranta drenarea
apeelor.



Izolatie termica mai
buna.

Spatiul dintre pavaj si
hidroizolatie incurajeaza
circulatia aerului.

Acesta permite extinderea
duratei de viata a 
hidroizolatiei, 
imbunatateste izolarea
termica si asigura protectie
importiva UV.



Rezistenta.

Structura robusta de 
sprijin derivă nu doar din 
greutatea dalelor.

Toate acestea garanteaza
un produs puternic, sigur
și durabil.



O mai buna izolatie
fonica.

Datorita sistemului
bicomponent, 
antialunecare si
antizgomot, ploturile
ETERNO sunt singurele
din lume capabile sa
reduca nivelul de impact 
sonor cu pana la 25 dB.



Usor de instalat.

Instalare rapidă înseamnă

în primul rând economii
de bani. În cazul lucrărilor
la clădiri deja locuite, o 
perioadă mare de timp de 
montaj va provoca
discomfort.

In cazul clădirilor noi, 
montarea rapida va fi un 
avantaj în organizarea de 
ansamblu a lucrarilor pe
santier.



Sistem ecologic si
curat.

Toate produsele sunt
reciclabile. In cazul
modificarilor, totul poate fi 
îndepărtate cu ușurință și
reciclat.

Pentru instalarea
sistemului de ploturi nu 
aste nevoie de nici un 
adeziv sau produs chimic.



Varietate si Dimensiuni



Dimensiunile
dalelor

Bucati pe
m2

60 x 60 cm 2,78

50 x 50 cm 4

40 x 40 cm 6,25

30 x 30 cm 11,11

Consumuri functie de dimensiunea dalelor
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