ИЗДЕЛИЯ С ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ
Squared Items

Фирмен профил.

Company profile.

Фирмен профил. „Металко – Улуци“ е нова фирма в сферата
на производството и продажбата на метални улуци, която
работи с гръцката компания METALKO, създадена през 1993 г.
като фирма за обработка и монтаж на улуци. За кратко време
гръцката компания успява да започне производството на
пълната гама от аксесоари за улуци.

The “METALKO – ULUTSI” a new sales and production company
of metal gutters is working with the Greek company METALKO,
which was established in 1993 as a processing and gutter installation company. In a short time the company completed the production of the full range of gutter accessories.

Сега ние имаме възможността да предлагаме на българския
пазар висококачествени и надеждни продукти, които отго
варят на модерните стандарти за дизайн.
Улук
Gutters

Скоба за вътрешен улук
Internal galv. steel gutter hanger

Скоба за външен улук, боядисана
External galv. steel gutter hanger

Съзнавайки нуждата от качествена конструкция, металните
улуци, които предлагаме, са с отличен монтаж и много
конкурентна цена. Така ние предлагаме на нашите клиенти
най-доброто качество на най-добрата цена. Моля, не се
колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.

Ъгъл с правоъгълно сечение
Squared roof corner

Now we have the possibility to enter into Bulgarian market quality
and high strength products which meet modern design requirements.
Recognizing the needs of a well construction the metal gutters
which we featuring, have excellent fit and a very competitive price.
Thus we offer our customers the best quality at the best price.
Please do not hesitate to contact us asking any further information.

ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, Серия 304
Кръгъл щуцер
Rounded outlet

Квадратен щуцер
Squared outlet

Капачки за улук за лява и дясна страна
End caps for gutters either for
right either for left side

Водосточна тръба
Folded downspouts

Водосточна тръба
с 2 разклонения
Downspout in 2 passages

Оформена улама
за дъждовна вода
Shaped corner for rain water

Решетка
против листа /цедка/
Leaf strainer

Stainless Steel Items

Оформена стоманена улама
за дъждовна вода
Shaiped steel for rain water
in valeys

Улук
Gutters

Скоба за улук
Gutter hanger

Ъгъл за улук
Shaped roof corner

Казанче от швейцарски тип
Swiss type funnel

Обикновено казанче
Traditional funnel

Полукръгло казанче
Semicircle funnel

Капачки за улук
за лява и дясна страна

Кривка 72°, 88° централен шев
Folded elbow 72°, 88° central seam

Водосточна тръба
Folded downspouts

Скоба за водосточна тръба
Downspout bracket

Водосточна тръба
с 2 разклонения
Downspout in 2 passages

Вътрешна водосточна тръба
Internal downspout

Водосточна тръба за тераса
Downspout for balcony

Решетка против листа /цедка/
Leaf strainer

Предлагат се в следните цветове:
Available in colours:
Кривка 45°, 72°, 88°
Кривка с правоъгълно сечение 72°

Скоби за водосточна тръба
Downspout brackets

RAL 1013 – 6005 – 7011 – 3009
7015 – 8017 – 8019 – 9002

Folded elbow 45°, 72°, 88°
Folded squared elbow 72°

“МЕТАЛКО-УЛУЦИ” ЕООД
България, Пловдив, ул. ”Белица” 25, ап. 4
T. +359 885 953 392
E. info@metalko-ulutsi.com
За допълнителна информация, моля посетете нашия уебсайт:

www.metalko-ulutsi.com

www.metalko-ulutsi.com

Метални изделия
www.metalko-ulutsi.com

ГАЛВАНИЗИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАНИ ИЗДЕЛИЯ

МЕДНИ ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЯ С ШИРОЧИНА 155 мм

Galvanized Items

Pre-painted Items

Copper Items

Items in 155 mm

Улук
Gutters

Скоба за улук
Gutter hanger

Ъгъл за улук
Shaped roof corner

Обикновено казанче
Traditional funnel

Полукръгло казанче
Semicircle funnel

Капачки за улук
End caps for gutters

Декоративен ъгъл за покрив
Decorative roof corner

Решетка против листа /цедка/
Leaf strainer

Скоба за водосточна тръба
Downspout bracket

Водосточна тръба
с 2 разклонения
Downspout in 2 passages

Водосточна тръба за тераса
Downspout for balcony

Стоманена улама
за дъждовна вода
Shaiped steel for rain water

Оформена улама
за дъждовна вода
Shaped corner for rain water

Централно / Странично казанче
Lateral / central funnel

Кривка 45°, 72°, 88°
Folded elbow 45°, 72°, 88°

Казанче от швейцарски тип
Swiss type funnel

Улук
Gutters

Скоба за улук
Gutter hanger

Ъгъл за улук
Shaped roof corner

Казанче от швейцарски тип
Swiss type funnel

Улук
Gutters

Скоба за улук
Gutter hanger

Ъгъл за улук
Shaped roof corner

Казанче от швейцарски тип
Swiss type funnel

Обикновено казанче нов модел
New traditional funnel

Обикновено казанче
Traditional funnel

Капачки за улук
End caps for gutters

Кривка 45°, 72°, 88°
Folded elbow 45°, 72°, 88°

Водосточна тръба
Folded downspouts

Обикновено казанче
Traditional funnel

Централно / Странично казанче
Lateral / central funnel

Полукръгло казанче
Semicircle funnel

Капачки за улук
End caps for gutters

Водосточна тръба
Folded downspouts

Скоба за водосточна тръба
Downspout bracket

Водосточна тръба
с 2 разклонения
Downspout in 2 passages

Стоманена улама
за дъждовна вода
Shaiped steel for rain water

Скоба за стенен улук, боядисан
Wall gutter hanger pre-painted

Декоративен ъгъл за покрив
Decorative roof corner

Заварена двойна кривка
Welded double elbow

Кривка 45°, 72°, 88°
Folded elbow 45°, 72°, 88°

Водосточна тръба
Folded downspouts

Решетка против листа /цедка/
Leaf strainer

Скоба за водосточна тръба
Downspout bracket

Клапа за водосточна тръба
за дъждовна вода
Rainwater downspout flap

Водосточна тръба
с 2 разклонения
Downspout in 2 passages

Вътрешна водосточна тръба
Internal downspout

Стоманена улама
за дъждовна вода
Shaiped steel for rain water

Оформена улама
за дъждовна вода
Shaped corner for rain water

Предлагат се в следните цветове:

Вътрешна водосточна тръба
Internal downspout

Вентилационен продукт
Changeable chimney

Available in colours:

RAL 3009

RAL 8019

RAL 6005

RAL 9002

RAL 1013

Водосточна тръба с
2 разклонения
Downspout in 2 passages

Скоба за улук
Gutter hanger

Ъгъл за улук
Shaped roof corner

Казанче от швейцарски тип
Swiss type funnel

Полукръгло казанче
Semicircle funnel

Ъглово казанче
Corner funnel

Обикновено казанче нов модел
New traditional funnel

Капачки за улук
End caps for gutters

Декоративен ъгъл за покрив
Decorative roof corner

Кривка 45°, 72°, 88°
Folded elbow 45°, 72°, 88°

Водосточна тръба
Folded downspouts

Решетка против листа /цедка/
Leaf strainer

Скоба за водосточна тръба
Downspout bracket

Водосточна тръба
с 2 разклонения
Downspout in 2 passages

Вътрешна водосточна тръба
Internal downspout

Водосточна тръба за тераса
Downspout for balcony

Оловен профил за покрив
Shaped lead for roof

Улук
Gutters

Обикновено казанче
Traditional funnel

Mоля посетете нашия уебсайт,
където ще намерите всички предлагани от фирмата продукти.
Visit our website to see all our products.
Кръгло казанче
Round funnel

TAF скоба за улук
Taf gutter hanger

Скоба за улук за покрив
Roof gutter hanger

Извита скоба за улук
Twisted gutter hanger

www.metalko-ulutsi.com

