Omanäolise vastupidavad fassaadid ja laed
Parmet AS on suurte kogemustega ja ilmselt üks Eesti tuntuim ning tunnustatuim tootmisettevõte,
mis toodab kvaliteetseid ripplaesüsteeme, fassaadikassette ning profiile.
Ettevõtte asutati 1992. aastal metallist ripplaesüsteemide tootmiseks.
Aastate jooksul on firma juurutanud tootmisse järjepidevalt uusi
ripplaetüüpe – kui tootmist alustati kõigest ühte tüüpi
paneelripplagedega, siis tänaseks päevaks on tootmises lisaks
erinevatele paneelripplagedele ka restmoodul-, mahtmetall-,
kassettripp- ning erilahendusega laed. Metallist laed on kergesti
paigaltatavad, peavad vastu niiskusele ja kulumisele ning on
tulekindlad.
Loe toodest rohkem klikkides siia: RIPPLAED
Fassaadikassettide tootmine sai alguse 1995. aastal, mil pakuti
peamiselt terasfassaade, kuid täna valmistatakse fassaade väga
paljudest erinevatest materjalidest nagu alumiinium,
alumiiniumkomposiitplaat, roostevaba teras, Corten roosteplekk,
titaantsinkplekk jne. Tootmises on mitmeid erinevaid fassaaditüüpe:
paneel-, kassett-, plaatfassaadid jne. Fassaadikatte ülesandeks on anda
hoonele omanäoline välimus ja pakkuda kaitset ilmastikutingimuste
eest. Saadaval on nii nähtava kui ka varjatud kinnitusega
fassaaditüüpe.
Loe toodest rohkem klikkides siia: FASSAADID
AS Parmet valmistab ka lehtmaterjalist painutatud profiile vastavalt
tellija soovile. Termoprofiile TZ-, TU-, TC-ja Z-, C-, U-, ja
kübarprofiile kuumtsingitud terasplekist hoonete
karkassielementideks. Terasest-, roostevabast terasest-, vask-,
alumiiniumplekist jne. kõikvõimalikke profiile vastavalt tellija
joonistele.
Loe toodest rohkem klikkides siia: PROFIILID
Tänu heale tehnoloogilisele baasile on Parmet AS võimeline pakkuma
ka erikonstruktsiooniga ripplagesid ja fassaade.
Loe toodest rohkem klikkides siia: ERITOOTED

Firma näeb oma klientidena eeskätt suuri ehitusfirmasid ning ripplagede ja fassaadide

paigaldamisele ja/või müügile spetsialiseerunud ettevõtteid. Lisaks pakub Parmet teenust nii
üksikfirmadele kui ka eraisikutele.
Suureks eeliseks on Parmeti soodsamad hinnad, tarnekiirus, personaalne lähemine ja erilahenduste
(perforatsioonid, kumerused jne) pakkumine.
Vaata Parmet AS tehtuid töid klikkides järgnevale lingile: GALERII
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