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КОНТИНЕНТ сериялы ТехноНИКОЛЬ 
Shinglas – үш қабатты жабынқыш, шатыр 
жабындары стилінің даралығы мен 
қайталанбастығының соңғы шыққан үлгісі. Бір 
қабатты жабынқыштың барлық озық сапасын 
ала отырып, Континент сериясы оларды сәтті 
әрі сөзсіз үш есе көбейтеді.

УЛЬТРА сериялы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS – бір қабатты жабынқыш, 
материалға керемет физикалық-механикалық қасиет беретін, 
оның аязға төзімділігі мен иілімдігін күшейтетін СБС-модификатор 
пайдаланылған битум негізінде жасалады. Түстер үйлесімі классикалық 
түстермен берілген.

КЛАССИК сериялы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS – баға мен сапа көрсеткіштерінің оңтайлы 
қатынасының арқасында ерекше танымалдыққа ие болған бір қабатты жабынқыш. 
КЛАССИК сериясы ең көп алуан түрлі ойықпен және кез келген сәулет жобасына сай 
жабынды таңдап алуға мүмкіндік беретін тартымды түстер жиынтығын ұсынады. Жоғары 
сапалы тұтқыр битум материалын пайдаланып жасалады.

ФИН ЖАБЫНҚЫШЫ сериялы 
ТехноНИКОЛЬ Shinglas 
ЧЕРЕПИЦА — ең бастысы 
үнемділік маңызды деп есептейтін, 
бірақ сенімді әрі заманауи жабын 
материалын сатып алуды қалайтын 
пысық адамдар үшін қолайлы.

ВЕСТЕРН сериялы ТехноНИКОЛЬ Shinglas – 
тамаша реңктер мен керемет техникалық 
көрсеткіштердің үйлесімі. Әлемде ешбір 
баламасы жоқ патенттелген пішін. Классикаға 
қаныққан нанғысыз голографиялық әсер. 

ДЖАЗ сериялы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS –
жабынға көлем беретін ерекше пішінді ойығы 
бар екі қабатты жабынқыш. Арнайы әзірленген 
түстер үйлесімдігі, базальт сеппесінің бірнеше 
реңктен құралған композициясы арқасында 
реңктер ерекше құбылып тұрады. ДЖАЗ 
сериясы ең талғампаз дизайнерлік шешімдерді 
іске асыру үшін қолайлы, әрі үйіңізді иесінің 
даралығын көрсететін жарқын сәулет нысанына 
айналдыруға көмектеседі. Топтамада екі 
қабатты битум жабынқышының барлық 
сенімділік мен ұзақ төзімділік сапасы сақталған.

КАНТРИ сериялы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS – 
жабынға көлем беретін ерекше пішінді ойығы 
бар екі қабатты жабынқыш. Топтаманың 
түстер үйлесіміне өздерін жақсы көрсеткен 
классикалық түстер кіреді, олар сеппенің 
бірнеше реңктерінің бірігуі нәтижесінде табиғи 
түстер үйлесімін береді. КАНТРИ сериялы 
жабынмен жабылған ғимараттар табиғи 
ландшафтпен тамаша үйлесім табады. Өнім 
беріктігі мен желге төзімділігі жоғары.

РАНЧО сериялы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS 
әр үйге арналған тамаша материал болатын 
екі қабатты жабынқыш. Бүгінгі біздің сапамыз 
бен тамаша эстетикамызға әркімнің қолы 
жетеді. Ойық пішіні жабынның көлемділігін 
көрсетеді, ал түстер үйлесімдігі 3 ең танымал 
реңктермен берілген.

*каталогта берілген түстер түпнұсқа материалдағыдан өзгешелеу болуы мүмкін
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Клиенттерге қолдау көрсету қызметінің тегін телефоны:

iPhone, iPad үшін iTN SHINGLAS қолданбасын жүктеп ал

http://www.facebook.com/SHINGLAS

8-800-200-05-65

Шатыржал-бұғаттық жабынқышты және қарапайым жабынқышқа арналған ендова кілемдерін таңдау кестесін www.shinglas.ru сайтынан 
қарауға болады.

Шатыржал-бұғаттық жабынқыш

Ендова кілемі

SHINGLAS қолданылған ОБЪЕКТІЛЕР КӨП ПЕ? 
Қадамдап ОРНАТУ МА?

Иілімді жабынқыш туралы ТОЛЫҒЫРАҚ
Қайдан сатып алуға болады?

Мердігер іздепжүрсіз бе?

Барлық ақпарат 
shlnglas.ru сайтында бар
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