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®

TERMOIZOLAŢII NATURALE

Sisteme de termoizolaţii naturale și ecologice,
realizate din materii prime regenerabile.
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Sistemul de termoizolaţie Naturami® este realizat din materiale naturale, ecologice,
regenerabile, produse local pentru clădiri super-eficiente energetic.

Paiele au fost dintotdeauna un material folosit de
oameni pentru a se izola de capriciile naturii.
Produsele Naturami® folosesc aceasta materie
primă ce are calităţi dovedite de-a lungul timpului,
într-un proces modern de fabricaţie, pentru
atingerea unor performanţe ridicate din punct de
vedere termic și al protecţiei mediului.

Orice sistem sau produs este considerat sustenabil
dacă energia necesară pentru a-l produce este
menţinută la minimum.
Dacă evaluăm din punct de vedere sustenabil,
plăcile Naturami® ating niveluri foarte
ridicate de performanţă datorită
consumului energetic redus în
procesul de fabricaţie.
Procesul simplificat de fabricaţie și
folosirea unui material agricol
secundar, regenerabil, recomandă
plăcile Naturami ca fiind extrem de
ecologice și sustenabile,
participând activ într-o economie
care produce zero deșeuri.

www.naturami.ro
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Proprietăţile plăcilor semirigide Naturami®

Plăcile semirigide Naturami® asigură un grad înalt de
confort și dau posibilitatea reducerii consumului de
energie pentru încalzire și răcire celor care le
utilizează.

Izolaţie naturală cu excelente proprietăti termice;
Foarte eficiente atât iarna cât și vara prin masă și inerţie termică;
Izolaţie termică uniformă pe toată suprafaţa;
Nu conţine formaldehide sau substanţe volatile;
Materie primă regenerabilă;
Ecologice prin consumul mic de energie în procesul de fabricare;
Suficient de flexibile pentru a fi montate pe forme curbe
Durabile în timp;
Ușor de montat pe diverse suporturi;
Paiele din componenţa plăcilor Naturami® au o
umiditate foarte scazută, oferind astfel o protecţie
naturală împotriva dezvoltării de microorganisme
sau fungii.

Plăcile Naturami® sunt produse cu paie de cea
mai bună calitate, verificate atent înainte de a
intra în procesul de producţie.
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Naturami® 50

Naturami® 80

Naturami® 50 este un produs excelent, ce conferă
o buna izolaţie termică, fonică și un bun suport
pentru tencuieli de interior sau exterior.

Plăcile Naturami® 80 sunt special concepute pentru
o excelentă izolaţie termică, pentru a crea un mediu
stabil, ușor de încălzit sau răcorit.

Pot fi montate în mai multe straturi, astfel oferind
condiţii superioare de protecţie și izolare.

Pot fi montate în mai multe straturi, astfel oferind
condiţii superioare de protecţie și izolare.
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Specificaţii și preţ
Model

Grosime

Dimensiuni

Greutate

Conductivitatea
termică (λD)
[W/(m*K)]

Ambalare
buc/palet

m2/palet

NATURAMI 50

50 mm

1000 x 1000 mm

7 Kg ±10%

0,037

40

40

≈ 300 Kg

68 lei/m2

NATURAMI 80

80 mm

1000 x 1000 mm

11 Kg ±10%

0,037

25

25

≈ 290 Kg

54 lei/m2

www.naturami.ro

Greutate Pret (TVA inclus)
palet
lei/ m2

Plăcile semirigide Naturami pot fi
| folosite
la majoritatea lucrărilor de
®

izolaţie termică sau fonică.

Datorită caracteristicilor deosebite - rezistenţa la
compresiune, densitate, rigiditate - plăcile semirigide Naturami® pot fi folosite la majoritatea
lucrărilor de izolatie termica sau fonica.
Termoizolaţie mansardă și subsol
Termoizolaţie pereţi exteriori
Termoizolaţie podele
Izolaţie pereţi intermediari (interior)
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| Termoizolaţie pereţi exteriori și interiori
Plăcile Naturami® sunt recomandate pentru pentru a fi montate pe structuri de lemn, plăci fibro-lemnoase,
beton, BCA, caramidă plină sau cu găuri.
Pentru pereţii interiori, uzual se fixeaza pe ambele parţi ale peretelui asigurând o izolare fonică excelentă.

Detalii montaj plăci Naturami®
direct pe structura de lemn

Detalii montaj plăci Naturami®
pe structura de placi lemnoase

Detalii montaj plăci Naturami®
pe structura de zidarie
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Produse și distribuite:
NATURAMI INTERGREEN SRL
Afumaţi, Jud. Ilfov, România.

info@naturami.ro
www.naturami.ro
facebook.com/NaturamiRomania

