
TERMO 
UŽDANGALAI



COMBITHERM PRODUKTAI

Individuali gamyba: dydžiai – specialūs žymėjimai  - logo

,,Sumuštinio” principas (folija + izoliacinė medžiaga + folija)

Naudojamos perdirbimo medžiagos

Individualūs izoliacijos lygiai 

Lengvai transportuojamas

Lengvai eksplotuojamas

Lengvai pritaikomas

7 skirtingų tipų folijos

Išbandyta ir patikrinta



COMBITHERM termo produktų gama

• Paletės uždangalas - skirtos stabiliai temperatūrai išlaikyti 
jautrių prekių gabenimui ir laikymui. 

• Transporto pertvarinė sienelė – leidžia viename transporte
gabenti produktus, kuriems reikalingi skirtingi temperatūros
rėžimai. Atskiriamos krovinio dalys.

• Betono uždangalas – specialiai sukurti betono gaminių
kietėjimo proceso valdymui.

• Asfalto uždangalas - specialiai sukurti apsaugoti nuo karšto 
asfalto aušimo transportuojant.

• Žiemos uždangalas - vandeniui atsparūs izoliaciniai kilimėliai, 
neleidžia prasiskverbti šalčiui nepaisant oro sąlygų, užtikrina 
optimalų pamatų sukietėjimą statybvietėse, naudojami 
pasaugoti žemę nuo įšalo, puikiai tinka apsaugoti augalus.

• Kompozitiniai gaubtai – specialiai sukurti pramonės betoninių
gaminių izoliacijai – parametrams išlaikyti. Sutaupomos
energijos ir laiko sąnaudos.

• Visi gaminiai gaminami pagal individualius poreikius, bei
tiekiami bet kokio dydžio.



Paletės uždangalas - skirtos temperatūrai išlaikyti jautrių prekių gabenimui ir laikymui. 

Vidinė folija Išorinė folija 1 sujungimo kain 2 sujungimų kaina

PE PE 110 EUR 120 Eur

PP PP 140 EUR 150 EUR

MET MET 145 EUR 160 EUR

TEX-PUR TEX-PUR 185 EUR 200 EUR

1 sujungimo 2 sujungimų

Paletės matmenys 80 x 120 - 90cm aukštis – standartas

Izoliacija 300 g/m²

U- dydis 1,33

Storis 37-42 mm

AUKŠČIO MATMENYS - galima didinti kas 10cm. 

Kaina 5 EUR/10cm. Max aukštis nuo 90 iki 200cm. 

FOLIJA APRAŠYMAS SVORIS SPALVA STORIS

ATSPARU
MAS 

TEMPERA

TŪRAI

TINKA 
MAISTUI

ILGAAMŽI
ŠKUMAS 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

TEX-
PUR

Poliesteris, 
padengtas 
poliuretanu 

180 
g / m² ± 5 % 

Pilka 280 µm 220° C Ne * * * * 

Itin tvirtas gaminys, kuris išliks minkštas ir lankstus, net esant 
labai žemai temperatūrai. Absoliuti aukščiausios kokybės folija 
su išskirtine vizualia išvaizda 

PP
Polipropileno 

folija 
115 

g / m² ± 5 %
Šviesiai pilka 160 µm 164°C Taip * * *  

Stipriai austa folija ,,kryželiu". Ilgaamžiška. Skaidriai dengtas
paviršius.

MET
Metalizuota 

folija 

126 
g / m² ± 23 

% 
Metalizuota

240–360 
µm

90°C Taip * * *  

Trigubo sluoksnio folija su pakartotiniu tinklu, kuri pasižymi 
puikia atspindėjimo savybe, kai saulės spinduliuotė yra apie 
97%. Didelė apsauga, jei ilgi tranzito laikai.

PE
Polietetileno 

folija 
130 

g / m² ± 7 % 
Tamsiai 

pilka
140 µm 80°C Taip * *  

Ekonomiška ir santykinai ilgaamžė folija, kurios geras 
atsparumas tempimui. Polietilenas yra perdirbamas. 



Transporto pertvarinė sienelė – leidžia viename transporte gabenti produktus, kuriems reikalingi

skirtingi temperatūros rėžimai. Atskiriamos krovinio dalys. Gaminami specialių išmatavimų pagal kliento
poreikius. 4 skirtingos uždengimo -fiksavimo sistemos. 2 skirtingos medžiagų parinkimo galimybės.
Izoliacinė medžiaga - POLYWOOL ® AT 400g/m2

Diržais tvirtinama sistema T tipo tvirtinimas “Kišenės” -juostos tvirtinimas

Sienelė su metalizuota folija. 

Kaina 65 Eur/m2

Sienelė su Super ilgaamžiška CTTEX-Pur

folija. Kaina 85 Eur/m2



Betono uždangalas – specialiai sukurti betono gaminių kietėjimo proceso valdymui – drėgmės ir

temperatūros reguliavimui. Efektas: greitesnė gamyba ir mažesnė šildymo išlaidos. Techniniai duomenys:
Atsparumas karščiui iki 160°C. Išmtavimai gaminami pagal kliento poreikius. Izoliacija nuo 120 iki 540
g/m2. Atitinka priešgaisrinius reikalavimus.

KAINA  - 33,50 EUR / m2



Asfallto uždangalas - specialiai sukurtas apsaugoti karštą asfaltą nuo aušimo transportuojant. Techniniai

duomenys: TEX-PUR folija (220°C atsparumas karščiui). Išmatavimai gaminami pagal kliento poreikius.
Izoliacija – 180 arba 360 g/m2. Galimos fiksavimo akutės – kiekis pagal kliento poreikį.

Izoliacija 180g/m2  - Kaina 30 Eur/m2 

Izoliacija 360g/m2  - Kaina 33 Eur/m2Tvirtinimo kilpa - 1,5 EUR / 1vnt 



Žiemos uždangalas - vandeniui atsparūs izoliaciniai kilimėliai, neleidžia prasiskverbti šalčiui nepaisant oro

sąlygų, užtikrina optimalų pamatų sukietėjimą statybvietėse, naudojami pasaugoti žemę nuo įšalo, puikiai
tinka apsaugoti augalus. Techniniai duomenys: izoliacija 450 g/m2, svoris – 620g/m2, paviršius -
neslystantis polietilenas, atsparumas karščiui: 0,99 m2 • K/W, spalva - aliuminio.

Išmatavimai 3m ilgio x 1,35m pločio – 110 EUR / 1vnt

Išmatavimai 5m ilgio x 1,35m pločio – 130 EUR / 1vnt



Kompozitiniai gaubtai – specialiai sukurti pramonei šilumos parametrams išlaikyti. Sutaupomos energijos ir

laiko sąnaudos. Gaminami pagal kliento brėžinius. Tinka aviacijos, laivybos, vėjo malūnų ir kt. sektoriuose.

Kainos skaičiuojamos pagal individualius užsakymus



ü Nuolaidos uždangalams taikomos nuo užsakomo kiekio.

ü Kainos gali keistis nuo norimo gaminio sudėtingumo ir specialaus poreikio.

ü Kainos nurodytos EUR be PVM.

ŠILTNAMIŲ G.30 VILNIUS 

EUROPOS PR.72 KAUNAS

ŠILUTĖS PL.7 KLAIPĖDA
WWW.KURT-KOENIG.LT


