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MƏHSULLAR
POLIMER BORULAR

Pe100 BORULARI KORUGE BORULAR



MƏHSULLAR

Daxili kanalizasiya şəbəkələrini 
yaratmaq üçün PPH 
“Homogen polipropilen”dən 
hazırlanmış borulardan 
istifadə olunur. Bu borular 
yüksək fiziki və mexaniki 
xassələrə malik olduqlarından 
aqressiv mühitə qarşı 
davamlıdırlar. Bu xassələr 
kanalizasiya borularının həm 
daxili və həm də xarici 
səthlərinə şamil oluna bilər və 
PVC borularından fərqli olaraq 
sınmaya qarşı daha 
dözümlüdürlər.

KANALIZASIYA ÜÇÜN GENAĞIZLI BORULAR

PPR fiber borular yüngül və 
hamar olması, daxili səthinin 
sürüşkən və parlaq olması, 
kirəc bağlamaması, 
paslanmaması, gigiyenik 
olması, quraşdırılmasının asan 
olması kimi üstün cəhətləri ilə 
plastik boru sahəsində 
əhəmiyyətli yer tutaraq bina 
içi soyuq və isti su 
təsisatlarında istifadə 
edilməyə başlamışdır.

ŞÜŞƏ LIFLI ÜÇQAT PPRC FIBER BORULAR



MƏHSULLAR
POLIMER BORULAR

Xüsusi filtirlər vasitəsi ilə 
içindəki qum, gil, yosun və s. 
qatışıqlar təmizləndikdən sonra 
su damcı suvarma borularından 
bitkilərin birbaşa kök hissəsinə 
damcılar halında verilir. Damcı 
suvarma borularını istənilən 
relyefə malik olan ərazilərdə 
tətbiq etmək mümkündür.
Bu tip sistemlərin tətbiqi bütün 
suvarma proseslərini 
avtomatlaşdırmağa imkan verir 
ki, bu da öz növbəsində əmək 
sərfinin azalmasına səbəb olur. 
Damcı suvarma üsulunda 
faydalı istifadə əmsalı səthi 
suvarmadan fərqli olaraq 95% -
dən yuxarıdır.

DAMCI SUVARMA BORULAR

Polipropilen PPR Borular
Bu gün plastik məhsullar 
texnoloji yeniliklərlə birlikdə 
həyatımızın ayrılmaz hissələrinə 
çevrilib. Bunun nəticəsi olaraq 
insanlar artıq məişətdə bir 
vaxtlar su çəkilişləri zamanı 
istifadə etdikləri metal 
borulardan daha ucuz, kimyavi 
və təbii təsirlərə davamlı, asan 
istifadə oluna bilən plastik 
borulara üstünlük verməyə 
başlayıb.
Plastik borular içərisində 
Polipropilen PPR borular ən son 
yeni məhsullardan hesab olunur.



MƏHSULLAR
 POLIMER FİTİNQLƏR

PE 100 BORULAR ÜÇÜN 
TÖKMƏ FİTİNQLƏR

 PPH FITINQLƏR

1-15 metr dərinlikdə 
istifadə oluna bilən bu 
borular fiziki, kimyəvi və 
texniki təsirlərə qarşı 
davamlıdır. Həmçinin, 
koruge boruların tətbiqi 
mühəndis-texniki 
qurğuların istismar 
müddətini uzadır, vaxt 
itkisini minimuma 
endirir.

QOFRALI PPH FITINQLƏR



MƏHSULLAR
POLIMER AKSESSUARLAR POLIKARBONAT LÖVHƏLƏR



MƏHSULLAR
 ORTA VƏ YÜKSƏK GƏRGINLIKLI 
 GÜC KABELLƏRI

RABITƏ VƏ LAN KABELLƏRI



MƏHSULLAR

N2�Y / N2�Y-fl / N2�Y-LS
Dielektrik itgilərinin çox az olduğu bu kabellər, yaşayış 
və sənaye bölgələrində, xaricdə, torpaq altında və kabel 
kanallarında ani yük dəyişmələrinin olduğu enerji 
şəbəkələrində istifadə olunur.

ALÇAQ GƏRGİNLİKLİ GÜC KABELLƏRİ İZOLYASİYASIZ GÜC NAQİLLƏRİ

Elektrotexn�k� qurğularda, c�hazlarda və 
antenalarda �st�fadə ed�lən naq�llər.

МГ(ACC)



Sendviç panellərinin rəngi sifarişçinin arzusundan asılı olaraq “RAL” rəng kataloqundan 
seçilir. Panellərin dam və ya divar növlü olmasından asılı olaraq metal lövhələrin arasına 
izosianat, poliol, pentan və katalizator vurulur.Zavodda ən yüksək standartlara cavab verən 
Almaniyanın “Krauss Maffei” şirkətinə məxsus avadanlıq quraşdırılmışdır. Bu istehsal xətti 
saatda 306 m² poliuretan və180 m² daş yunlu sendviç paneli istehsal edə bilir. Poliuratan 
panellərin sıxlığı 38÷42 kq/m³-dir. Zavodun istehsalı olan daş yunlu panellər xüsusən yanğın 
riski yüksək olan ərazilərdə istifadə olunur, bu tip panellər yanğına davamlılığı ilə 
seçilir.Panel istehsalı zamanı sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq istənilən qalınlıqda 
və rəngdə polad təbəqədən istifadə olunur. Panellərin eni bir qayda olaraq 1 
metr, uzunluğu isə 3÷15 metrdir. İstifadəyə hazır məhsulun qalınlıqları 
50,70,100 mm təşkil edir.

SENDVİÇ PANELLƏR



XİDMƏTLƏRİMİZ
Qazma Quraşdırma Sendviç Panellərin Quraşdırılması Qazma Quraşdırma  Tikinti Xidmətləri



 STANDARTLARIMIZ



MÜŞTƏRİLƏRİMİZ VƏ PARTNYORLARIMIZ

+994 12 488 07 48
+994 50 295 99 35 info@plastcongroup.az

www.plastcongroup.az Xəta� rayonu, Babək pr. Ə.Qul�yev küç.
Babək Plaza 1131 Məhəllə AZ 1025

Əlaqə
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