Иновативни адхезивни
системи за строителството

Иновативни залепващи системи

Продуктите на Lohmann са достъпни по
цял свят

» 1600 служители по света


27 международни
сайта и ексклузивни
партньори в повече от
50 страни
 Централен офис в
Neuwied/Germany
• Международни проектни
екипи
в
дъщерни
предприятия
в
цяла
Европа, Америка и Азия
 От 1851 Lohmann
разработва
лепилни
композиции за различни
отрасли
на
промишлеността
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Реализирани проекти

Сградата на Tardis,
Neuwied / Germany
• Прецизно залепване
• Прецизно щанцовани
детайли за перманентно
фиксиране
• Реализирана от Traids, в
сътрудничество с Lohmann

Летище принц Мохамад
Бин Абдулазис, Медина
( Саудитска Арабия )
• Остъкление на офисната
част

• Боядисани стъклени панели
• Реализиран от TRIMline

MAXXI Музей на изкуството
на XXI век Rome / Italy
• Приложение: изграждане
на вътрешен покрив (свързване на
стъкло с U-образен метален профил)

.
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Изработка на продукти по индивидуални
изисквания

Полимеризация

Формулировка

Покриване

Конвертиран
е

Ламиниране

Щанцоване

Тестване

Приложение

Избор и място

» При необходимост от точно определена залепваща система, която не присъства в
производствената програма на Lohmann е възможна изработката на персонален продукт с
характеристики, който напълно покриват изискванията към лепилната композиция.
Благодарение на технологиите за прецизно рязане и щанцоване могат да бъдат
изработени залепващи детайли във всякакви форми и размери.
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Лепилни системи за разнообразно
приложение.

Висококачествени адхезивни решения за всички
свери на строителната индустрия.

Пътят към оптимизирането на работните процеси

» Богатия продуктов асортимент понякога не е достатъчен за

задоволяването потребностите на абсолютно всички. Поради
тази причина Lohmann предоставя възможността за
индивидуално разработване на лепилна система, която да
притежава всички необходими технически характеристики
необходими за постигането на конкретните цели.
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Покрив

Паропреградна
лента две в
едно

Вътрешни
паропреградни
ленти
▼

▼

▲Външна

▲

паропреградна лента

Уплътнителна
паропреградна
лента

Фасада
◄ Окачени стени

и облицовки

◄

Свързване
на профили
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Интериор

Лепене на
подови
настилки

Монтаж на
преходни
▼
профили

▼
▲ Монтаж на

▲ Стенна

декорация

щори

Тръбна
изолация
▲ Уплътняване

на фуги

▼
▲ Изграждане

на преградни
стени
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Врати и прозорци

Адаптирана
към профила
лента за сухо
статично
остъкляване

Монтаж на
панели при
производството
на врати
▼

▼
▲ Залепване

▲ Лепене на

на
декоративни
фолиа

декоративни
елементи

Сухо
статично
остъкляване
▼
▲ Монтиране

на шпроси

▲ Монтаж на

дистанционери в
стъклопакети
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Тясно сътрудничество
Навсякъде и по всяко време.

Нашите клонове по света:
» • Austria: Lohmann Klebebandsysteme
Ges.m.b.H., Stockerau
• Belgium: Lohmann Sales Office Benelux, Waterloo
.
• Denmark: Lohmann Danmark ApS, Gørløse
• France: Lohmann France S.A.S., Louviers Cedex
•

»

Germany: Lohmann GmbH & Co.KG
Neuwied (Headquarters);
Lohmann-koester GmbH & Co. KG Altendorf;
Lohmann GmbH & Co. KG Remscheid –
Competence Center Die-Cutting

For more information please visit our „contacts“ web
page:

• Great
Britain:
Lohmann
Technologies
• UK Ltd., Buckinghamshire
• Italy: Lohmann Italia s.r.l., Villorba
(TV)
• Netherlands: Lohmann
Netherlands,
• Heemskerk
Poland: Lohmann Polska Sp. z o.o.,
• Gdansk
• Russia: OOO Lohmann Rus,
St. Petersburg
•
Sweden: Lohmann Nordic AB, Lilla
Edet
Spain: Lohmann Spain S.A.,
Barcelona
Ukraine: Lohmann Ukraina TOV,
Kiev
www.lohmann-tapes.com/worldwide
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Клебекс Василев ЕООД
София
Ул. Велчо Атанасов № 50
Тел. +359 2 944 30 06
Факс: +359 2 943 53 30
e-mail: wassilev@abv.bg
web: klebex.eu

