Fermo Fence Ltd.

Tbilisi თბილისი, ხოშარაულის ქ. 25. (აგლაძის 43) ტელ: (+995) 555 90 43 43 / 577 99 45 03
Kutaisi ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ. 2. - გუგუნავას ქ. 5. ტელ: (+995) 577 04 31 13
Batumi ბათუმი, სოხუმის ქ. 3. ტელ: (+995) 599 04 41 03

ჩვენ შესახებ:
2010 წლის მარტში, საქართველოში, კერძოდ ქალაქ თბილისში დაარსდა ჩვენი კომპანია. კავკასიის ბაზარზე ჩვენი ბიზნესი დაიწყო
მოთუთიებული მავთულისა და სხვადასხვა სახეობის ღობის მასალების გაყიდვებით. ამ წლების მანძილზე გავზარდეთ როგორც
პროდუქციის სახეობები, ასევე მომსახურეობის სფერო. ჩვენი პროდუქცია მომხმარებელს უკვე ხვდება როგორც საქართველოში,
ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში.

ჩვენი პარტნიორები:
ჩვენ გვყავს მრავალი ბიზნეს პარტნიორი რომელთა უმრავლესობა თურქეთშია, ხოლო სხვები უკრაინაში, რუსეთსა და ჩინეთში. ჩვენ
ვთანამშრომლობთ ზემოთჩამოთვლილი ქვეყნების უდიდეს მწარმოებლებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ თავიანთ პროდუქციას
ხარისხის სერთიფიკატებით. შპს“ფერმო ფენსი“-ს უმსხვილესი პარტნიორია „APAYDIN METAL” (აპაიდინ მეტალი). განლაგებული
თურქეთის ქალაქ მერზიფონში. (აპაიდინ მეტალი) ქარხნის ყოველთვიური წარმადობა შეადგენს 1500 ტონა მოთუთიებულ მავთულს
და სხვადასხვა ტიპის ღობის მასალებს საუკეთესო ბრენდის დანადგარებით: KOCH, WAFIOS და ICE რომლებიც განთავსებულია
თანამედროვე ქარხნის 20 000 მ2 დახურულ ზონაში.

About Us:
Our company established in March 2010 in Tbilisi, Georgia. We started business in Caucasian market with galvanized
wire and fence products. During years we improved our product range and service. Today our products reach customers
in Georgia, Azerbaijan and Armenia.

Our Solution Partners:
We have many solution partners and most of them in Turkey, others are in Ukraine, Russia and China.
We work with the biggest manufacturers of their countries that can provide quality certiﬁcates for products.
Our biggest solution partner is Apaydın Metal that located in Merzifon Turkey.
Apaydın Metal manufactures 1500 tones of wire and fence products per month with the best machines of wire industry
Koch, Waﬁos and ICE in 20000m2 closed area modern plant.

О компании
В марте 2010 года в Грузии, в частности, в г.Тбилиси была создана наша компания, на кавказском рынке наш бизнес начался с
продажей оцинковонной проволоки и разноообразных оградительных материалов. В течении прошедших лет наша компания
увеличила как ассортимент продаваемой продукции, так и среду обслуживания. Нашу продукцию потребители могут встретить не
только в Грузии, но в Армении и в Азербайджане.

Наши партнёры
Мы имеем многочисленных бизнес-партнёров, большинство из них находятся в Турции. Остальные в Украине, Россиии и Китае.
Мы сотрудничаем с авторитетными произвоидителями вышеуказанных стран., которыу могут предоставитьсертификаты качества
для всей выпускаемой продукции.
Нашим основным партнёром является «APAYDINMETAL», который находится в Турции в городе Мерзифон. «APAYDIN METAL»
производит в месяц 1500 тонн оградительной продукции и проволоку на наилучших станках таких как: LIKE KOCH, WAFIOS, ICE,
расположенных на современном заводе, который занимает плошадь 20 тыс. кв.м..

ეკლიანი მავთული
(ცხელი წესით მოთუთიებული)

მოთუთიებული მავთული
ცხელი წესით მოთუთიებული მავთული,
ბრტყელი ჯავშანგამტარი, მრგვალი
ჯავშანგამტარი, ACSR მავთული.
ნედლეული: დაბალ ნახშირბადიანი და
მაღალ ნახშირბადიანი ლითონი.
დიამეტრი: 0,60მმ - 6,00მმ.
სიმყარის ზღვარი: 400 ნ/მმ2 – 2000 ნ/მმ2.
შეფუთვა: 25კგ - 1000კგ.

მეტრული ტიპის (რევერსული გრეხილი)
გრძივი მავთულის დიამეტრი:
1,50 – 1,70 – 1,80 – 2,00მმ.
ეკლის მავთულის დიამეტრი:
1,30 – 1,50 – 1,80 – 2,00მმ.
შეფუთვა: 125 – 250 მეტრი.
KG სახეობის ეკლიანი მავთული (IOWA)
გრძივი მავთულის დიამეტრი: 2,00 – 2,20 – 2,50მმ.
ეკლის მავთულის დიამეტრი: 2,00 – 2,20 – 2,30მმ.
შეფუთვა: 16 – 18 – 20კგ.

Hot Dip Galvanized Wire
Commercial and heavy coated hot dip
galvanized wire, ﬂat armoring wire, round
armoring wire, ACSR wire
Raw material: Low and high carbon steel
Diameter: 0,60mm to 6,00mm
Tensile strength: 400N/mm2 to 2000N/mm2
Coil weight: 25kg to 1000kg

Barbed wire (Hot Dip Galvanized)
Metric type barbed wire ( Reverse twist)
Line wire diameter:1,50-1,70-1,80-2,00mm
Barb diameter: 1,30-1,50-1,80-2,00mm
Coil: 125-250mt
KG type barbed wire (Iowa)
Line wire diameter: 2,00-2,20-2,50mm
Barb diameter: 2,00-2,20-2,30mm
Coil Weight: 16-18-20kg

Оцинкованная проволока
Горячим способом оцикованная проволока
и ACSR проволока и т.д.
Сырьё : низкоуглеродный и
высокоуглеродный металл
Диаметр: 0,60мм- 6,00мм
Плотность: 400н/мм2-2000нмм2
Упаковка: 25кг 1000кг.
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Колючая проволока
(оцинкованная горячим способом)
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Метровый типаж (реверсионно закрученная)
Диаметр проволоки: 1,50- 1,70- 1,80- 2,00мм.
Диаметр колючки: 1,30-1,50-1,80- 2,00мм.
Упаковка: 125- 250метров.
KG разновидность колючей проволоки (IOWA)
Диаметр проволоки: 2,00- 2,20- 2,50мм.
Диаметр колючки: 2,00- 2,20- 2,30мм.
Упаковка: 16- 18 -20кг.
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შავი ლითონის მავთული

PVC
გარსით იზოლირებული მავთული.

ნედლეული: დაბალ ნახშირბადიანი და მაღალ
ნახშირბადიანი ლითონი.
დიამეტრი: 0,80მმ - 8,00მმ.
სიმყარის ზღვარი: 500 ნ/მმ2 – 2000 ნ/მმ2.
შეფუთვა: 20კგ - 1000კგ.

ნედლეული:
ცხელი წესით მოთუთიებული მავთული.
PVC გარსის იზოლირებული მავთულის
დიამეტრი: 3,00მმ - 4,00მმ.
PVC გარსის სისქე: 0,80მმ - 1,20მმ.
სიმყარის ზღვარი: მინ. 450 ნ/მმ2.
ფერი: RAL 6005 მწვანე და
სხვა RAL კოდის ფერები.
შეფუთვა: 50კგ - 1000კგ.

Drawn Wire
Raw material: Low and high carbon steel
Diameter: 0,80mm to 8,00mm
Tensile strenght: 500 to 2000 N/mm2
Coil weight: 20kg to 1000kg

Pvc Coated Wire
Raw material: Hot dip galvanized wire
Pvc coated diameter: 3,00mm to 4,00mm
Pvc thickness: 0,80mm to 1,20mm
Tensile strength: Min 450N/mm2
Color: RAL 6005 green and other RAL Colors
Coil weight: 50kg to 1000kg

Черная проволока
Сырье :
низкоуглеродный и высокоуглеродный металл.
Диаметр: 0,80мм- 8,00мм.
Плотность: 500 н/мм2 - 2000н/мм2.
Упаковка: 20- 1000кг.
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Проволока с покрытием PVC
Сырье:
Горячим способом оцикованная проволока.
Диаметр PVC проволоки: 3,00мм- 4,00мм.
Толщина покрытия PVC: 0,80мм -1,20мм.
Плотность: мин. 450 н/мм2.
Цвет: RAL 6005 зеленый и
другие цвета RAL кода
Упаковка: 50 -1000кг.
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გამომწვარი მავთული

ლურსმანი

ნედლეული: დაბალ ნახშირბადიანი ლითონი
დიამეტრი: 0,80მმ - 6,00მმ.
სიმყარის ზღვარი: 300 ნ/მმ2 – 500 ნ/მმ2.
შეფუთვა: 20 კგ - 1000 კგ.

სამშენებლო ლურსმანი:
ნედლეული: დაბალ ნახშირბადიანი ლითონი
დიამეტრი: 2,50მმ - 6,00მმ.
სიგრძე: 40მმ - 200მმ.
შეფუთვა: 25 კგ.
ბეტონის, სახურავის და სხვა სახეობის
ლურსმნების მოწოდება შესაძლებელია
მოთხოვნის შესაბამისად.

Annealed Wire
Raw material: Low carbon steel
Diameter: 0,80mm to 6,00mm
Tensile strength: 300N/mm2 to 500N/mm2
Coil weight: 20kg to 1000kg

Nail
Construction Nail:
Raw material: Low carbon steel
Diameter: 2,50mm to 6,00mm
Length: 40mm to 200mm
Coil Weight: 25kg
-Concrete and Plated roof nails are according
to customers demand.

Вязальная проволока
Сырье : низкоуглеродный металл.
Диаметр: 0,80мм- 6,00мм
Плотность: 300н/мм2. -500н/мм2.
Упаковка:20 - 1000кг.

Гвозди
Строительные гвозди.
Сырье : низкоуглеродный металл.
Диаметр: 2,50мм -6,00мм.
Длина: 40мм -200мм.
Упаковка: 25кг
Бетонные гвозди, гвозди для перекрытия и
другие виды предлагаем согласно
существующему спросу.
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ერთმაგი პანელური ტიპის ღობე

ორმაგი პანელური ტიპის ღობე

ნედლეული:
ცხელი წესით მოთუთიებული მავთული
მავთულის ზედაპირი: ელექტროსტატიკური
წესით შეღებილი ან PVC იზოლირებული.
ფერი:
RAL 6005 მწვანე და სხვა RAL კოდის ფერები.
უჯრედის ზომა: 50*150 მმ. - 50*200 მმ.
დიამეტრი: 4,00მმ - 5,00მმ.
სიმაღლე: 40 სმ - 240 სმ.
სიგრძე: 250 სმ.

ნედლეული: ცხელი წესით მოთუთიებული მავთული
მავთულის ზედაპირი: ელექტროსტატიკური
წესით შეღებილი ან PVC იზოლირებული.
ფერი: RAL 6005 მწვანე და სხვა RAL კოდის ფერები.
უჯრედის ზომა: 50*150 მმ. - 50*200 მმ.
დიამეტრი: 5,00მმ - 8,00მმ.
სიმაღლე: 80 სმ - 240 სმ.
სიგრძე: 250 სმ.

Single Panel Fence

Raw material: Hot dip galvanized wire
Coating: Electrostatic paint or Pvc coating
Color: Ral 6005 Green and other Ral colors
Mesh size: 50*150mm – 50*200mm
Diameter: 5,00mm to 8,00mm
Height: 80cm to 240cm
Length: 250cm

Double Panel Fence

Raw material: Hot dip galvanized wire
Coating: Electrostatic paint or Pvc coating
Color: Ral 6005 Green and other Ral colors
Mesh size: 50*150mm – 50*200mm
Diameter: 4,00mm to 5,00mm
Height: 50cm to 240cm
Length: 250cm

Двухслойное ограждения
панельного типа

Однослойные ограждения
панельного типа
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Сырье: Горячим способом оцикованная
проволока.Покрытие проволоки: покрашенная
электростатическим способом или
PVC покрытием.
Цвет: RAL 6005 зеленый и другие цвета
RAL кода
Размер ячейки: 50*150мм- 50*200мм.
Диаметр: 4,00мм 5,00мм.
Высота 200см -240см.
Длина: 250см.

Сырье:
Горячим способом оцикованная проволока.
Покрытие проволоки: покрашенная
электростатическим способом или PVC покрытием.
Цвет: RAL 6005 зеленый и другие цвета RAL кода.
Размер ячейки: 50*150мм -50*200мм.
Диаметр: 5,00мм- 8,00мм.
Высота: 80см- 240см.
Длина: 250см
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დეკორატიული მავთულბადის ღობე

მაღალი უსაფრთხოების
პანელური ტიპის ღობე

შიგნით: ცხელი წესით მოთუთიებული მავთული,
გარედან: დაცული UV სპეციალური
PVC ნედლეულით.
სტანდარტულად 1,00 - 1,20 – 1,50 სმ
სიმაღლის და 10 მეტრი სიგრძის,
ხოლო მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებელია
განსხვავებული ზომების წარმოებაც.

ნედლეული:
ცხელი წესით მოთუთიებული მავთული
მავთულის ზედაპირი: ელექტროსტატიკური
წესით შეღებილი ან PVC იზოლირებული.
ფერი: RAL 6005 მწვანე და სხვა
RAL კოდის ფერები.
უჯრედის ზომა: 76,2 მმ * 12,70 მმ.
დიამეტრი: 4,00მმ.
სიმაღლე: 150 სმ - 300 სმ.
სიგრძე: 200 სმ. – 255 სმ.

Grass Fence
-Inside hot dip galvanized wire, outside UV
protected special pvc material.
-Generally 1,00-1,20-1,50mt height and 10mt
length as standart but according to requirement
different sizes could be manufactured.

High Security Panel Fence
Raw material: Hot dip galvanized wire
Coating: Electrostatic paint or Pvc coating
Color: Ral 6005 Green and other Ral colors
Mesh size: 76,2mm*12.70mm
Diameter: 4,00mm
Height: 150cm to 300cm
Length: 200cm to 255cm

Декоративная плетенная сетка
Внутри:
Горячим способом оцикованная проволока
Снаружи: защищенная UV специальным
PVC сырьем
Стандартная высота: 100- 120 -150 см.
Длина: 10м
Однако возможно производство различных
размеров согласно существующему спросу.

Ограждения панельного типа
высокой безопасности
Сырье: Горячим способом оцикованная проволока.
Покрытие проволоки: покрашенная
электростатическим способом или PVC покрытием.
Цвет: RAL 6005 зеленый и другие цвета RAL кода.
Размер ячейки: 7,62мм *12,70мм
Диаметр: 4,00мм
Высота: 150см- 300см.
Длина: 200см -250см.
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ოთხკუთხა (ჯაჭვისებური ტიპის)
მავთულბადე

წერტილოვანი შედუღების წესით
დამზადებული მავთულბადე

ნედლეული: ცხელი წესით მოთუთიებული
მავთული და PVC იზოლირებული
მოთუთიებული მავთული.
უჯრედის ზომა: 30მმ - 80მმ.
დიამეტრი: 1,80მმ– 4,00მმ.
სიგანე: 50სმ - 600სმ.
სიგრძე: 5 მეტრი - 25 მეტრი.

ნედლეული: ცხელი წესით მოთუთიებული
მავთული და PVC იზოლირებული
მოთუთიებული მავთული.
უჯრედის ზომა: 5მმ - 60მმ.
მავთულის დიამეტრი: 0,60მმ - 2,50მმ.
სიგანე: 100სმ - 120სმ - 150სმ - 200 სმ.
სიგრძე: 20 მეტრი.

Chain Link Fence

Welded mesh roll

Raw material: Hot dip galvanized wire
and pvc coated galvanized wire
Mesh size: 30mm to 80mm
Diameter: 1,80mm to 4,00mm
Width: 50cm to 600cm
Length: 5m to 25m

Raw material: Hot dip galvanized wire and
pvc coated galvanized wire
Mesh size: 5mm to 60mm
Wire diameter: 0,60mm to 2,50mm
Width: 100cm-120cm-150cm-200cm
Length: 20mt

Четырехугольная сетка (рабица)

Сетка изготовленная
точечносваренным способом

Сырье:
Горячим способом оцикованная проволока.
оцинкованная проволока PVC покрытием.
Размер ячейки: 30мм 80мм.
Диаметр: 1,80мм -4,00мм.
ширина: 50см -600см
Длина: 5м- 25 м.
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Сырье:
Горячим способом оцикованная проволока.
оцинкованная проволока PVC покрытием.
Размер ячейки: 5мм -60мм.
Диаметр: 0,60мм- 2,50мм.
ширина: 100см -120см -150см -200см.
Длина: 20 м
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ექვსკუთხა მავთულბადე

ოთხკუთხა მავთულბადე

ნედლეული:
ცხელი წესით მოთუთიებული მავთული.
უჯრედის ზომა:
1“ – 2“ – 2,5“ – 3“ / 25მმ - 50მმ - 60მმ - 75მმ.
დიამეტრი: 25მმ უჯრედი:
0,60მმ / 50მმ – 60მმ – 75მმ: 1,00მმ - 1,80მმ.
სიგანე: 1,00 – 1,20 – 1,50 - 2,00მ.
სიგრძე: 20 მეტრი.

ნედლეული: ცხელი წესით მოთუთიებული
მავთული და მავთული ელექტრო მოთუთიებით.
უჯრედის ზომა: BWG 4–6–8–10-12/2,50მმ-8,00მმ.
მავთულის დიამეტრი: 0,30მმ - 0,60მმ.
სიგანე: 100სმ - 120სმ - 150სმ.
სიგრძე: 20 მეტრი.

Square Mesh
Hexagonal Wire Mesh

Raw material: Hot dip galvanized wire and
electro galvanized wire
Mesh size: BWG 4-6-8-10-12 / 2,50mm to 8mm
Wire diameter: 0,30mm to 0,60mm
Width: 100cm-120cm-150cm
Length: 20mt

Raw material: Hot dip galvanized wire
Mesh size: 1’’-2’’-2,5’’-3’’ /
25mm-50mm-60mm-75mm
Diameter: 25mm mesh: 0,60mm /
50-60-75mm: 1,00mm to 1,80mm
Width: 1,00-1,20-1,50-2,00m
Length: 20m

Четырехугольная сетка
Сырье: Горячим способом оцикованная
проволока и электрически
оцикованная проволока.
Размер ячейки: BWG 4-6-8-10-12/2,5мм-8,00мм
Диаметр: 0,30мм -0,60мм.
ширина: 100cм-120см -150cм.
Длина: 20 м.

Шестиугольная сетка
Сырье:
Горячим способом оцикованная проволока.
Размер ячейки:
1”-2”-2,5”-3”/25мм- 50мм -60мм -75мм.
Диаметр ячейки: 25мм
0,60мм / 50мм-60мм-75мм:1,00мм-1,80мм
ширина: 1,00м-1,20м -1,50м- 2,00м.
Длина: 20 м.
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გაბიონი

ბრიტვისებური მავთული

გბიონის ტიპი: გაბიონის კალათა, მატრასი,
რულონი, ქვისცვენის საწინააღმდეგო ბადე.
ნედლეული: ცხელი წესით მოთუთიებული
მავთული, PVC გარსით იზოლირებული
მოთუთიებული მავთული.
უჯრედის ზომა: 6*8სმ - 8*10სმ - 10*12სმ.
მავთულის დიამეტრი: 2,70*3,40მმ - 3,00*3,90მმ.

ჩვენ გთავაზობთ 3 სახეობის ბრიტვისებურ
მავთულს: სპირალური (concertina), ბრტყელი
რკალისებური, გრძივი ბრიტვისებური მავთული.
ბრიტვისებური სალტეს ნედლეული:
0,50მმ მოთუთიებული ფურცელი,
AISI 304 -430 უჟანგი ლითონი.
მავთულის ნედლეული: 2,50მმ ცხელი წესით
მოთუთიებული მავთული.
სიმყარის ზღვარი: მინ. 1600 ნ/მმ2.

Gabion

Razor Wire

Gabion type: Gabion box, mattress,
sack, rockfall protection net.
Raw material: Hot dip galvanized wire,
pvc coated wire, galfan wire
Mesh size: 6*8cm – 8*10cm – 10*12cm
Diameter: 2,70*3,40mm – 3,00*3,90mm

We offer 3 types; Spiral (concertina),
Flat, Line Razor wires.
Raw material of razor band: 0,50mm
galvanized sheet, AISI 304-430 stainless steel
Raw material of core wire: 2,50mm hot dip
galvanized wire
Tensile strength: Min 1600N/mm2

Габионы

Проволока с бритвообразным
покрытием

Типы габионов: корзина, матрац, рулон,
сетка против камнепада.
Сырье: Горячим способом
оцикованная проволока.
оцинкованная проволока PVC покрытием.
Размер ячейки: 6*8см- 8*10см -10*12см.
Диаметр проволоки:
2,70мм* 3,40мм – 3,00*3,90мм.

17

Мы предлагаем бритвообразную проволоку
3-х видов: спиральную(concertina);
плоскокруглую; бритвообразную.
Сырье бритвообразного каркаса:
0,50мм оцинкованый лист, AISI 304-430
нержавеющий металл.
Сырье проволоки: 2,50мм Горячим способом
оцикованная проволока.
Плотность: мин.1600 н/мм2.
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ჭიშკარი

მონტაჟი

ნედლეული: ფერი, ზომა, დამხმარე მასალები
და ა.შ. დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.
• ცალფრთიანი ჭიშკარი
• ორფრთიანი ჭიშკარი
• გასაგორებელი ჭიშკარი.

ჩვენ გთავაზობთ როგორც სხვადასხვა ტიპის
ღობის მასალებს, ასევე მათ მონტაჟსაც. თქვენ
აღარ მოგიწევთ დროის დაკარგვა
არაპროფესიონალ მუშა ხელთან. გარანტიით
ჩაგაბარებთ ჩვენ მიერ შესრულებულ სამუშაოს.
ჩვენი პროფესიონალი სამონტაჟო ჯგუფი
მოახერხებს, რომ გახადოს თქვენთვის
სასიამოვნო სამუშაოების ჩატარება. ასევე
შემოგთავაზებთ თქვენი ტერიტორიისთვის
შესაფერის სხვადასხვა მონტაჟის ვარიატებს.

Gate
Raw material, color and everything
will be according to your demand.
Single Leaf Gate
Double Leaf Gate
Sliding Gate

Assembling
We don’t offer you just fence products.
We also give service to assemble your fence.
You don’t need to lose time with unprofessional
people to make it. We guarantee our job.
- Our professional assembling team should
make a discovery in your territory.
Also we can suggest you different variations
of fences suitable your territory.

Калитка
Виды калиток: одностворная; двухстворная;
калитка на роликах
Цвет, размер, вспомогательные м
атериалы по заказу

Монтаж
Мы предлагаем не только различные
оградительные материалы, но и их монтж.
Вам не придеться иметь дело с
непрофессиональными рабочими так как мы
выполняем монтажную работу с гарантией
каторая принесет вам удовольствие.
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ხელოვნური ბალახი
ნედლეული: Tencate, Holland.
ღეროს სიმაღლე: 5 – 65მმ.
სიხშირე: ¾“ , 3/8“, 3/16“,5/8“,5/16“ და ა.შ.
სიმჭიდროვე: 5500, 8800, 12 000, 14 000 და ა.შ.
გამოიყენება შემდეგ სფეროში: ფეხბურთი,
რაგბი, ჩოგბურთი, დეკორაცია და ა.შ.

Artiﬁcial Grass
Raw material: Tencate, Holland.
Pile heights: 5 to 65mm
Gauges: ¾’’, 3/8’’, 3/16’’, 5/8’’, 5/16’’, etc.
Square density:
5500, 8800, 12000, 14000dtex, etc.
Usage area:
football, rugby, tennis, decorative, etc

Искусственная трава
Сырье: Tencate, Holland.
Высота травинки: 5-65мм
Частота: ¾“, 3/8“, 3/16“, 5/8“, 5/16“ и т.д.
Плотность: 5500, 8800, 12 000, 14 000 и т.д.
Используется как покритие футбольного поля,
поля регби, теннисного поля и т.д.
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აკრილის საფარი

სარბენი ბილიკის საფარი

გამოიყენება სპორტული მოედნებისთვის,
საცალფეხო ბილიკებისთვის და სხვა მრავალი
საფარისთვის. გლუვ ზედაპირზე
(ასფალტი ან ბეტონი) აკრილის საფარი
იდეალური სტრუქტურაა სხვადასხვა
სპორტული ღონისძიებებისთვის.

ჩვენ გთავაზობთ სარბენი ბილიკის საფარს
რომელიც დამზადებულია SBR გრანულებისგან
ან EPDM გრანულებისგან დამკვეთის
სურვილის მიხედვით.
ასევე გთავაზობთ მის პროფესიონალურად
დაგებას.

Tartan Ground
Acrylic Ground

We offer Tartan ﬂooring which is made by
Sbr granules or EPDM Granules according to
customers demand
We also suggest professional assembling.

Sports ﬁelds, walking paths and is
used in many ground. On a ﬂat surface
(asphalt or concrete) performed acrylic
application, is an ideal structure for
sporting activities.

Покрытие беговой дорожки
Мы предлагаем Вам покрытите беговой
дорожки которое изготовлено из гранулей по
желанию заказчика и ее профессиональную
укладку.

Акриловое покрытие
Используется на спортивных площадках,
на прогулочных тропинках и т.д.
Для плоских поверхностей
(асфальт или бетон) акриловое покрытие
является идеальным материалом.
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რეზინის ფილები

რეზინის რულონი

ნედლეული: SBR გრანული.
ზომები: 40*40სმ - 50*50სმ და ა.შ.
სისქე; 2,00 – 2,50 – 3,00 – 4,00 – 5,00მმ.
ფერი: წითელი, მწვანე, შავი.

სიგანე: 100 – 120სმ.
ნედლეული: SBR გრანული და EPDM გრანული.
სისქე: 3 – 10მმ.
ფერი: დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.

რეზინის ბორდიური

ასევე გთავაზობთ EPDM რეზინის პროდუქციას
დამკვეთის სურვილის მიხედვით.

შინაური ცხოველისთვის განკუთვნილი
რეზინის მატრასი

Rubber Tile

Rubber Roll

Raw Material: Sbr Granules
Sizes: 40*40cm – 50*50cm
Thickness: 2,00-2,50-3,00-4,00-5,00cm
Color: Red, Green, Black

Width: 100-120cm
Raw Material: SBR and EPDM Granules
Thickness: 3-10mm
Color: According to demand.

Also we are offering EPDM Rubber Products
according to your demand.

Rubber Border
Animal Mattress rubber

Резиновые плитки

Резиновые рулоны

Сырье: гранула SBR
Размеры: 40*400см-50*50см и т.д.
Толщина: 2,00-2,50-3,00-4,00-5,00мм.
Цвета: красный, зеленый, черный.

Ширина: 100-120см
Сырье: гранулы SBR и гранулы EPDM.
Толщина: 3-10мм
Цвет: по желанию заказчика.

Также предлагаем EPDM резиновую
продукцию по желанию заказчика.
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Резиновые бордюры
Резиновые матрацы для домашних
животных
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სპორტული მოედნის აღჭურვილობა
გთავაზობთ სხვადასხვა პროდუქციას დამკვეთის
მოთხოვნის შესაბამისად.
წებო, სკამები სპორტული მოედნისთვის,
ფეხბურთის კარების ბადეები, კალათბურთის
ფარები, ჯეოტექსტილი და ა.შ.

Sport Ground Equipments
-We offer different kind of products according
to your demand.
-Glue, sport seat, goal net, basket,
geotextile, etc.

Оснащение спортивной площадки
Предлагаем разнообразную продукцию по
желанию заказчика: клей, скамейки для
спортивных площадок, баскетбольные
корзинки и т.д.
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ღია ტიპის მოედნები & ფიტნესი

ურბანული ავეჯი

ჩვენ გთავაზობთ ხანგრძლივი სიცოცხლის
მქონე, ჯანსაღ და ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქციას თქვენი მოთხოვნის
შესაბამისად.
ამასთან ერთად გთავაზობთ მონტაჟის
სერვისს ჩვენი მაღალკვალიფიციური
ჯგუფით.

ჩვენ მოგამარაგებთ გარემოსთვის ჯანმრთელი
(ხის) პროდუქციით.
სკვერისთვის განკუთვნილი სკამები, მაგიდები,
ქოთნები მცენარეებისთვის. და ა.შ.

Urban Furniture
We supply environment and health friendly
wood products.
Pergola, seating bench, picnic tables,
trash can, ﬂower pot, etc.

Outdoor Playground & Fitness
We offer long life, healty, environmentally
compatible products according
to your demand.
Also we are ready to assemble with our
professional team.

Городской инвентарь
Мы обеспечим Вас здоровой (деревянной)
продукцией: скамейками и столами для
скверов, горшками для цветов и т.д.

Открытые площадки & Фитнес
Мы предлагаем здоровую и экологически
чистую продукцию с долгосрочной
эксплуатацией в соответствии
вашему требованию.
Кроме этого предлагаем монтаж с нашей
профессиональной командой.
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სხვადასხვა სამშენებლო მასალები
ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს სამშენებლო
მასალების მრავალფეროვან ჩამონათვალს
სწრაფი მოწოდების სერვისით.

Other construction materials
We offer different range of products with fast
service and qualiﬁed products
to our special customers.

Различные стройматериалы
Предлагаем разнообразный перечень
строительных материалов
с быстрой доставкой.
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APAMET ცხელი წყლის სისტემები.
ერთკონტურიანი და ორკონტურიანი ბოილერები. მოცულობა: 100 ლიტრი - 2000 ლიტრი.
250 – 450 (მიკრონი) ემალირებული საფარის სისქე იძლევა თითქმის ორმაგ სიცოცხლეს.
100ლტ - 500ლტ ბოილერებს გააჩნიათ 50მმ*44კგ/მ3 პოლიურეთანის იზოლაცია.ასევე დაფარულია 0,60მმ მოთუთიებული და
ელექტროსტატიკურად დაფარული ფურცლები.
800ლტ - 2000ლტ ბოილერებს გააჩნიათ 70 მმ.*23კგ/მ3 პოლიურეთანის იზოლაცია. ასევე დაფარულია ხელოვნური ტყავით.
კათოდური დაცვა ანოდის ძელებით. შერჩევითი ელექტრული რეზისტენტობა.
უბრალო და ელეგანტური თეთრი ფერის (განსხვავებული ფერი მოთხოვნის შესაბამისად)
10 ბარი ოპერატიული წნევა, 13 ბარი სატესტო წნევა. დასამონტაჟებლად მარტივი. გარანტია 5 (ხუთი წელი).

APAMET hot water systems. Single and Double Serpantine boilers
Product range between 100 lt and 2000 lt
250μ-450μ (micron) enamel thickness that provides a roughly double enamel lifetime.
100lt to 500lt boilers have 50mm*44kg/m3 polyurethane isolation. Also covered with 0,60mm galvanized and electrostatic powder coated sheet.
800lt to 2000lt boilers have 70mm*23kg/m3 polyurethane isolation. Also covered with vinlex artiﬁcial leather.
Cathodic protection with magnesium anode rods
Optional electrical resistance
White color, simple and elegant appearance (Different color options based upon request.)
10 bar operational pressure, 13 bar test pressure. Easy and rapid assembling. 5 (ﬁve) years warranty.

APAMET системы горячей воды
Одноконтурные и двухконтурные бойлеры
Обьем: 100л. -2000л.
250-450(микрон) толщина эмального покрытия обеспечивает двухкратное увеличение эксплуатации.
100л-500л бойлеры имеют 50мм*44кг/м3 полиуретановую изоляцию, а также покрыты 0,60мм оцинкованным и электростатическим листом.
800л – 2000л бойлеры имеют 70мм*23кг/м3 полиуретановую изоляцию, и покрыты искусственной кожей.
Цвет: простой и элегантный белый (остальные цвета по заказу).
10 бар оперативного давления, 13 бар тестированного давления.
Легкая установка бойлера. Гарантия: 5(пять) лет.
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