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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
спеціально для оптових клієнтів

ЧОМУ САМЕ МИ? ЯКА ВАША ВИГОДА?

Український виробник і експортер
ТОВ «Торговий Дім «ЛАТІМЕР»
пропонує сітку скловолоконну армуючу 
для фасадних теплоізоляційних систем ETICS «мокрий» фасад

� Компанія Latymer – один із найбільших виробників 
будівельної скловолоконної сітки в Україні. Виробни-
чі потужності заводу – до 12 млн м2 склосітки за рік.

� Продукція компанії має європейські сертифікати 
відповідності (ETA, FPC) й маркується знаком СЄ.

� Система управління якістю Latymer сертифікована 
відповідно до вимог ISO 9001:2015.

� Ми гарантуємо стабільну якість продукції. На вироб-
ництві використовується європейська первинна сиро-
вина: склонитка E-glass, німецька клейова дисперсія. 

� Підприємство випускає власні лінійки продукції, а 
також створює ексклюзивний продукт під брендом 
замовника (Private Label).

� Ми вибудовуємо довгострокові партнерські відноси-
ни, вирізняємося гнучкістю та індивідуальною робо-
тою з кожним клієнтом. 

� Ми оперативно виконуємо Ваше замовлення завдяки 
сучасним виробничим лініям та наявності повного 
циклу виробництва.

� Ви купуєте якісний товар. Latymer здійснює контроль 
якості продукції на всіх етапах: від його виробництва 
до транспортування. Кожна партія скловолоконної 
сітки супроводжується Паспортом якості. 

� Скловолоконна сітка Latymer знаходиться у серед-
ньому ціновому сегменті. Пропонуємо гнучку систему 
знижок оптовим клієнтам (як фізичним особам, так і 
юридичним). 

� Рекламна підтримка нашої торгової марки дозволяє 
Вам збільшити об’єм продажу.

� Ви отримуєте безкоштовне й відповідальне зберіган-
ня оплаченої продукції на складі (м. Шостка, 
Сумська обл.). 

АСОРТИМЕНТ СКЛОСІТКИ 
ЗІ ЗВОРОТНЬОЇ СТОРОНИ



Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

PROFESSIONAL 145 165

PROFESSIONAL

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

STANDARD 140 160

STANDARD

10-640 5х6 140±15% жовтий 1х50 35

10-660 5х6 160±15% зелений 1х50 32

10-160 5х6 160±15% білий 1х50 32

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

Код 
товару

Розмір 
вічка

Щільність 
(г/м2) Колір

Кількість рулонів 
в 1 упаковці (шт.)

1100/1700

1100/1800

1100/1800

Розривне навантаження 
основа/уток, (Н/50мм)

ECONOMIC 140 160

ECONOMIC

12-540 5х5 140±7% жовтий 1х50 32

12-560 5х5 160±7% зелений 1х50 30

Код 
товару

Розмір 
вічка

Щільність 
(г/м2) Колір

Розмір 
рулону

Кількість рулонів 
в 1 упаковці (шт.)

1300/2200

1400/2400

Розривне навантаження 
основа/уток, (Н/50мм)

14-545 4х5 145±3% жовтий 1х50 32

14-565 4х5 165±3% зелений 1х50 30

Код 
товару

Розмір 
вічка

Щільність 
(г/м2) Колір

Розмір 
рулону

Кількість рулонів 
в 1 упаковці (шт.)

1400/2200

1700/2700

Розривне навантаження 
основа/уток, (Н/50мм)

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСУ
Сітка супергнучка та еластична. Вона надійно армує поверхню навіть у разі товстого нанесення штукатурної суміші. 
Дозволяє створити міцний штукатурний шар на будь-яких площинах і стінах, аж до висотних будівель. Підходить для 
монтажу на таких матеріалах, як мінеральна вата, пінопласт, полістирол. Має не тільки українські, а й європейські 
сертифікати відповідності стандартам якості. Відправляється на експорт в європейські країни.

ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ
Сітка гнучка та еластична. В своєму ціновому сегменті має високі показники розривних навантажень і стійкості у лужному 
середовищі штукатурних розчинів. Має українські сертифікати. Застосовується для зміцнення стін середньоповерхових і 
малоповерхових будівель. Склосітку щільністю 140 серії ECONOMIC також використовують в якості малярної сітки: для 
армування штукатурного шару всередині приміщень, оздоблювальних і малярних роботах, а також для вклеєння в 
пластиковий кут. Вона армує штукатурний шар на таких матеріалах, як мінеральна вата, пінопласт, полістирол.

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ
Гнучка та еластична. Склосітка зі значними показниками технічних характеристик, таких як розривні навантаження і 
лугостійкість. Підходить для армування стін багатоповерхівок. Має українські сертифікати, відповідає нормам ДБН. 
Затребувана українськими забудовниками та підрядними компаніями, що займаються утепленням стін. Дана сітка 
дозволяє створити міцний штукатурний шар на таких матеріалах, як мінеральна вата, пінопласт, полістирол.

Розмір 
рулону


