Izolime termike/ Thermal isolation
E sotmja vërteton kualitetin - gjithnjë e
më tepër ndërtohet me SILCAPOR
Actual day confirms the quality it is being builded with SILCAPOR
more and more

Shtëpia juaj do të izolohet pa ndonjë izolim termik
shtesë. Me këtë ju kurseni energjinë, ruani ambientin tuaj dhe mund të kënaqeni në shtëpinë tuaj.

Sot brendi SILCAPOR është sinonim në shumë rajone për porozbetonin dhe materialet themelore të ndërtimtarisë. Bllokat
SILCAPOR për murim mundësojnë izolim të shkëlqyeshem
akustik, mbrojtje të jashtëzakonshme nga zjarri, izolim ndaj
zërimit të madh, që konsiderohet si material i shëndetshëm dhe
ekologjik.

Your house will be isolated without the added heat
isolation. In this case, you save electricity, you protect
your environment and you can enjoy your house.

Mbrojtja nga zjarri/ Fire protection
Ka veti të shkëlqyeshme si rrezistues ndaj zjarrit dhe
është i padjegshëm.
It has an excellent termoisolation attributes.
It is fire resistant and it is not flamable.

Today SILCAPOR brand is synonym in a lot of regions for porousbeton
and essential building materials. SILCAPOR blocks for walls makes it
possible an excellent isolation, extraordinary protection from fire,
sound isolation, and it is considered a healthy and ecological material.

Klimë hapsinore/ Area conditioner
Porozbetoni kujdeset për një raport optimal në mes
të temperaturës dhe lagështisë në hapsirë veqanërisht në klimë të shëndoshë në hapsirë.
Porousbeton takes care for an optimal relation between
the moisture temperature in the space, especially in a
healthy air condition in the space

Përmbajtje natyrore/
Natural contents
Porozbetoni është i prodhuar nga lënda e parë me
përmbajtjet natyrore, e cila mundëson banim të
shëndetshëm.
Porousbeton is produced from the natural contects,
which ensures a healthy housing
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Izolues nga zhurma/ Sound isolator
Nuk do ta dëgjoni zhurmën e rrugës apo muzikën e
fqinjit tuaj. Porozbetoni mundëson një jetesë të qetë
dhe të rehatshme.
You will not hear the noise of the street or the loud music
of your neighbour. Porousbeton provides a quiet living
and with no difficulties.

Përdorimi/ Usage
Përdorim shumë i thjeshtë dhe preciz,
e cila shkurton kohën e ndërtimit, kursen paratë dhe
ngrit kualitetin e ndërtimit.
Very simple and precise usage, which shortens the
time of buiding, saves money and increases the quality
of the buiding.

