


Mineral Tuğlalar

• ELASTOLITH, Hollandalı bir mineral 
tuğla üreticisidir. Şirket içerisinde, 
tuğla tanesinden yola çıkarak tuğla
astarları üretilir. Tüm hammaddeler, 
yarı mamul ürünler ve son ürünler, 
Avrupa kurallarına göre kendi
laboratuarımızda sıkı bir şekilde
kontrol edilmektedir.

• Elastolith ürünleri hem estetik hem 
de teknik olarak mükemmel birde teknik olarak mükemmel bir
cephe cilası sunar. Bu, mimarların, 
müteahhitlerin, sistem sahiplerinin, 
işlemcilerin, şirketlerin ve diğer mülk
sahiplerinin yılların tecrübesidir.

• Şirket, mimari ve iç tasarımdaki
trendleri yakından takip ediyor. 
Bunlar ürün geliştirmenin temelini
oluşturur.



• Sistem Elastolith sadece iki elementten
oluşur: Esnek tuğla astarları ve harcın
rengini de gösteren özel Elastolith
yapıştırıcı.
Elastolith tuğla astarları farklı renklerde, 
boyutlarda ve dokularda mevcuttur. 
Elde şekillendirilmiş ve kalıptan çekilmiş
versiyonları vardır.versiyonları vardır.

• Ekstrüde tuğla en düzenli şekildedir. 
Sistem, zaman alıcı ek derz veya
emprenye gerektirmez. Pahalı
köşelerden tasarruf ediyoruz, çünkü
esnek tuğla kolayca bükülebilir.

• Son derece basit kurulum nedeniyle bir
inşaatçının istihdamı ile ilgili para
tasarrufu yapabilirsiniz. Bunu kendi
başına yapabilirsin !



• Esneklik ve iş kolaylığı
Elastolith'i herkes için 
uygun olan bir DIY ürünü
yapar.

• Esnek tuğla montajı özel• Esnek tuğla montajı özel
bir alet gerektirmez ve
temel DIY bilgisine sahip
herhangi bir kişi
tarafından yapılabilir.



• Elastolith Sistemi yalnızca
iki bileşenden oluşur: 
esnek bir tuğla paneli ve
aynı zamanda harç olan
özel Elastolith yapıştırıcı.özel Elastolith yapıştırıcı.

• Elastolith tuğla
yerleştirildikten sonra, bir
fırça yardımıyla bitmiş harç 
efekti elde etmek için 
yapıştırıcı düzleştirilir.



• Esnek Elastolith tuğla el ile
yapılır. Bütün bu renk
atmaları nedeniyle, her bir
tuğla astarının renklerinde
ve yüzey yapılarındave yüzey yapılarında
gölgeler diğerinden farklıdır. 
Bu, sonuçta el yapımı doğal 
tuğlalarla aynı olduğu
anlamına gelir.

• Bu eşsiz özelliklerle
Elastolith, koruyucuların
güvenini kazanmıştır.



• Elastolith Sistemi iç ve dış
kullanım içindir.

• İncelik ve Sistemin asgari
ağırlığı, geleneksel tuğla 
montajı ile ilgili sorunların
çoğunu çözer. Sistemin sıradışı
özellikleri, esnek tuğlalarözellikleri, esnek tuğlalar
yalıtım üzerine monte
edilmesini sağlar.

• Geleneksel tuğla için gerekli
olan pahalı paslanmaz çelik
kancalar, braketler ve hatta
ilave temellere olan ihtiyaç
giderilmiştir.

• Elastolith dünyanın en hafif
tuğla kaplama kaplama
sistemidir ve bu konuda
Elastolith eşsizdir.



Cephe Kaplama

Uzun yıllardır, cephe
kaplamalarının
tamamlanmasında sistem
büyük başarı ile kullanılmıştır. 
Yeni binaların yanı sıra, 
aşağıdakiler için kullanılabilir: 
restorasyonlar, sayısız ev, restorasyonlar, sayısız ev, 
daire, bina kompleksi, alışveriş 
merkezi, ticari ve ofis binaları
ve diğer tesisler.

Elastolith Sistemi sayesinde
cephenin geleneksel, zarif ve
doğal görünümünü önemli
maliyet indirimleriyle
koruyabiliriz.
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