
www.tavanepro.ro

SC TAVANE PRO SRL
tavanepro@gmail.com

TAVANE

 EXTENSIBILE Un aspect modern și inovator

pentru locuința sau biroul
dumneavoastră

TAVANE

 EXTENSIBILE

www.tavanepro.ro



Bine ați venit în lumea tavanelor extensibile, 

o tehnologie considerată a fi una dintre cele mai bune 

pentru decorațiuni interioare, renovări și construcții !

Tavanele noastre sunt…



1� Flexibile

În esență, un tavan extensibil este o membrană elastică 

din PVC foarte puternică și fiabilă.

Asta înseamnă că este foarte flexibil în modul în care poate fi folosit,

 putând suporta orice tip de sistem de iluminare, ventilație sau de alarmă.

Totodată, acest tip de tavan poate avea

 o multitudine de forme, culori și texturi. 



2� Se intretin usor

Tavanele extensibile oferite de noi vin cu o garanție  de 15 ani. 

Ele  sunt ușor de curățat

și nu sunt afectate de umezeală sau de coroziune. Nu fac condens

și nu reacționează negativ la detergenți sau alți agenți chimici.

Un tavan extensibil nu se va crăpa sau decoji, 

așa cum se întâmplă cu tavanele obișnuite



3 Costuri reduse

Fiind ușor de instalat,  se elimină multe operațiuni necesare

în cazul altor tipuri de tavane, precum aplicarea de chituri,

amorse și mai multe straturi de vopsea sau var.

În felul acesta costurile instalării unui astfel de tavan sun mai reduse.



4 Instalare rapida

Un tavan extensibil poate fi instalat rapid în mai puțin de o zi,

uneori chiar și în numai câteva ore.

În plus, în timpul instalării nu se face  murdărie 

sau resturi neplăcute în locul respectiv.



5 Imprimeuri
Unul dintre aspectele cele mai interesante ale unui tavan extensibil

este că puteți imprima pe el orice design doriți, permițindu-vă să

creați un adevărat element de atracție pentru locuința dumneavoastră.

Sunt instituții care își doresc un tavan unic, pe care să fie

imprimată marca lor sau cel mai bine vândut produs.

De asemenea, o plajă cu un răsărit de soare sau cerurile albastre

cu nori sunt o alegere populară pentru case.



6 Igienic

Datorită materialului special din care este produsă această membrană

tavanele extensibile  nu condensează și nu corodează la umezeală.

Fiind ușor de curățat ele sunt recomandate și

 pentru instituțiile de învățământ care necesită un mediu steril.



7 Eficienta energetica

Diferența de aer dintre plafonul extensibil și cel original

 poate asigura o izolație suplimentară.

Acest lucru poate fi amplificat prin folosirea unor izolații suplimentare

cum ar fi cele pentru izolație fonică.



8 Arata bine

Cu fiecare tavan montat de noi vă puteți aștepta la un finisaj neted,

profesional, fără urme de îmbinare.

Opțiunile pentru culoare, textură și design sunt nelimitate.

Toate loviturile, fisurile și imperfecțiunile vechiului tavan 

pot fi astfel ascunse rapid și eficient.



9 Usor de inlocuit

Acest tip de tavan este îmbinat de pereți prin rame de aluminiu sau plastic.

Acest lucru îl face incredibil de ușor de înlocuit dacă 

se dorește schimbarea designului sau a culorii folosite inițial.



10 Sigur si fiabil

Plafoanele extensibile sunt produse din folii din PVC 

și sunt definite ca plafoane sigure în caz de incendiu.

Ele sunt impermeabile, protejând camerele împotriva 

risurilor de scurgere și inundații.



Domeniul de aplicare al tavanelor extensibile

 este absolut nelimitat, 

acestea putând fi utilizate în orice tip de casă, apartament,

 birou, piscină, sală de evenimente, 

instituții sanitare sau educaționale.

Propunerile noastre…
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TAVANE MATE/LUCIOASE, ORICE TIP DE CULOARE...........................14 EUR
(montajul este inclus în preț)

TAVANE TRANSLUCIDE (montaj inlus).......................................................24 EUR

TAVANE IMPRIMATE, ORICE IMAGINE (montaj inclus)........................24 EUR

TAVANE CU PROFIL PENTRU BENZI LED:

- COST SUPLIMENTAR 12 EURO (pentru fiecare metru liniar de profil) 

- PREȚ NEGOGIABIL ÎN FUNCȚIE DE DIMENSIUNEA LUCRĂRII

SUNTEM FABRICĂ: DEȚINEM ORICE TIP DE PROFIL ȘI ORICE TIP DE ÎMBINARE

NECESARE LUCRĂRILOR NOASTRE

DISCOUNT/LUCRARE                                              VOLUM LUCRARE
100 - 500 mp                                                                 10%
500 - 1000 mp                                                               15%
>1000 mp                                                                       20%

FIRMĂ AUTORIZATĂ, CERTIFICATĂ,

INSTALĂM ORIUNDE ÎN ȚARĂ !                               
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