Jauns favorīts
Latvijas jumtiem

MORE POWER TO YOUR ROOF

Monier ar lepnumu piedāvā:
Nova!
Monier ir pasaulē vadošais slīpo jumtu materiālu un piederumu
piegādātājs. Mūsu vēsturisko S-veida māla dakstiņu sērijas Dantegl
un Vittinge jau ir labi zināmas visā Latvijā. Šie tradicionālie dakstiņi
klāj daudzus jumtus visā valstī. Nova ir klasiskie S-veida dakstiņi
modernā izpildījumā!
Jaunie Nova ar savu formu un funkcionalitāti veiksmīgi
papildina mūsu materiālu klāstu. Tie ir tradicionālie S-veida,
gropēti (valcēti) jumta dakstiņi, kuros ir izmantoti visi mūsu
pēdējie jauninājumi. Visas izmantotās ražošanas inovācijas
ir ļāvušas iegūt tehniski uzlabotus māla dakstiņus, kas ir ļoti
vienkārši klājami, ir izturīgi Baltijas klimatā, kā arī saglabā ēku

”
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Lūk, ko par Nova saka ar šiem dakstiņiem saistītie cilvēki:
Nova ir ļoti moderni jumta dakstiņi, kas ar savu
izskatu, krāsām un tehniskajām īpašībām būs ļoti
piemēroti arī Baltijas reģionam. Turklāt tos ir ļoti
viegli ieklāt jebkuras formas jumtiem!
Dominik Schiller,Kārštates rūpnīcas vadītājs

Man ir patiess prieks piedāvāt modernus, bet vienlaikus arī
klasiska izskata māla dakstiņus, kas ir īpaši piemēroti Latvijas tirgum. Lai gan tie ir tradicionālie vienviļņa dakstiņi,
tie ir izstrādāti tā, lai atvieglotu jumta seguma ieklāšanu,
vienlaikus saglabājot izcilu kvalitāti un nodrošinot lielisku
rezultātu.
Renārs Vucāns, pārdošanas vadītājs Latvijā

jumtiem vēsturisko izskatu. Turklāt : tas viss par izdevīgu cenu.
Daudzi mūsu klienti ir profesionāli jumiķi, tāpēc Nova
produkti ir veidoti tā, lai tie atbilstu arī visām jumiķu
augstajām prasībām. Tas nozīmē, ka ar šiem dakstiņiem būs
viegli un ātri strādāt gan profesionāļiem lielos projektos, gan
neprofesionāļiem, mainot jumta segumu savās paša mājās.

”
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Nova dakstiņiem ir visaugstākie rezultāti pārbaudēs vēja
un ūdens tuneļos : tie ļoti nelielā slīpumā iztur vislielākās
lietus un vēja testu slodzes: pat lietusgāzes (70 l/min).
Uwe Diefenbach, vēja tuneļa operators, Tehniskais centrs Vācijā

Nova dakstiņiem ir skaista, gluda virsma, ko nodrošina
īpašās ģipša presformas. Klāt jumtu ar tiem ir viegli, pateicoties gropēm (valcēm), kas ļauj izmantot mainīgu latojuma
soli. Klientiem tiek piedāvāts arī pilnīgs jumta piederumu
: stiprinājumu, ventilācijas elementu, blīvētāju un jumta
drošības produktu klāsts.
Nick Day, dizainers, Tehniskais centrs Lielbritānijā

Rūpīgi izstrādātas
vissīkākās detaļas
Dakstiņa forma ir aizgūta no senlaiku dakstiņiem, kas tika darināti
ar rokām. Vienmērīgi noapaļots izliekums un precīzais vilnis piešķir
jumtam tradicionālu izskatu.

Īpaša forma
stabilitātei.

Maināms latojuma solis.
Sliede, kas ļauj viegli un
ātri veidot precīzas rindas.
Valce ūdens
novadīšanai.

Rūpnieciski sagatavotas
vietas stāvai/vertikālai
montāžai un vienkāršai
jumta drošības aprīkojuma
montēšanai.

Īpaši konstruēts
sānu valcējums.

Skaista un izturīga virsma.

Dizains ar sašaurinātu
viļņa augšmalu.

Pamatne, kas samazina skrāpējumus
transportējot.
Atklāta grope labākai
ūdens novadīšanai.

Izteiksmīgas malas, kas
rada viegla jumta izskatu.

Piegādā uz paletēm sapakotus
pa pieciem dakstiņiem pakā,
kas ļauj viegli darboties visos
posmos : transportējot,
paceļot uz jumta un klājot.

Nepārspējama izvēle

nova

Monier šobrīd saviem klientiem Latvijā piedāvā visplašāko modernu, savstarpēji savienojamu (valcētu) māla dakstiņu klāstu, kas ir piemēroti visdažādākajiem arhitektūras
risinājumiem. Tie ir augstākās klases māla dakstiņi, kas nodrošina gan tradicionālās, gan
modernās arhitektūras prasības. Mūsu piedāvātajā sortimentā var atrast dakstiņus
jebkurai gaumei – no vēsturiskiem līdz unikāliem. Izvēlieties tos, kas Jums
patīk visvairāk! Pilns mūsu piedāvājuma klāsts atrodams
tīmekļa vietnē www.monier.lv
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