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                 välja antud märts 2004 fassaadikatted
                 kehtib kuni märts 2007

ET-3 0305-0535

MARMOROC FASSAADIKATE

EREK OÜ on Marmoroc-fassaadikattesüstee-
mide maaletooja alates 1991. aastast.

MARMOROC on tormi- ja ilmastikukindel
efektiivselt ventileeriva õhuvahega fassaa-
dikattetehnoloogia.
MARMOROC on kerge, õhuke ja samas
tugev fassaadikivi, mida võib paigaldada
igal aastaajal ja mis võimaldab ehitada kiirelt
ning ratsionaalselt.

MARMOROC on lisasoojustuse vajaduse
korral täiuslik välisseina vooderdussüs-
teem, mis sobib nii kõrgetele kui madala-
tele hoonetele.
MARMOROC-tehnoloogia vastab alates
1997. a. ISO 9001 kvaliteedinõuetele.
MARMOROC-tehnoloogia on õigustanud
end mitmetes maades juba üle 30 aasta.

Alates 1998. a.     on saadaval väga hea hinna
ja kvaliteedi suhtega spetsiaalselt meie turu
jaoks toodetud MARMOROC BALTIC.

MATERJAL
MARMOROC-kivi on valmistatud purustatud
marmorist, tsemendist ja värvipigmendist.
Paigalduslülid on tsingitud terasplekist.

PINNAVIIMISTLUS
MARMOROC-kivi pind on kergelt karestatud
ja kaetud vetthülgava kihiga.
Kivi on saadaval paljudes värvitoonides ja
fassaadi katmisel on võimalik kasutada
erinevaid värvikombinatsioone.

VÄRVINÄIDISED

MARMOROC-fassaadikattetehnoloogiaga renoveeritud elamu

Eramu Tallinnas



EREK OÜ
Järvevana tee 3a
10132 TALLINN
Tel. 6262 708
Faks 6262 701
GSM 50 42500
marmoroc@erek.ee
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MÕÕTMED
Pikkus: 600 mm ja 300 mm (rea- ja nurgakivi)
Kõrgus: 100 mm konstruktsiooni
Paksus: 24 mm. Üldpaksus koos paigaldus-

lüliga 45 mm
Paigalduslüli pikkus: 3000 mm

KAAL
Marmoroc Baltic 32 kg/m2 koos paigaldus-
lüliga.

PAIGALDUS
Paigalduslüli kinnitatakse seinale vertikaalselt
naelte või kruvidega, sammuga 300 mm. Mar-
moroc-kivi laotakse paigalduslülile lahtiselt liimi,
mörti või naelu kasutamata. Hoone täiendaval
soojustamisel 50 mm villaga kasutatakse alus-
karkassina immutatud puitu, 100 mm villa puhul
võib kasutada ka Z-profiili. Nurkade vormista-
miseks on spetsiaalsed nurgakivid.
Aknapalede katmiseks on saadaval erinevates
värvitoonides plekisüsteem.
Fassaadikivide vigastuste korral on neid seinas
lihtne asendada.

TARNIMISAEG
Kuni 4 nädalat.

Mahlamäe 10
79514 RAPLA
Tel. 48 94262
Faks 48 94255
erek@erek.ee

MARMOROC AB
Maaletooja Tootja

Välisnurk Marmoroc-kividest

Aluskarkassi paigaldus ja nurga ladumine

Aknaümbrise vormistamise näide

(Rootsi)
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