
Jotun Facade 

Perfekts skats. Perfekts ietvars.



Jūsu arhitektūras dizains ir pelnījis  perfektu ietvaru.

Nav noslēpums, ka mūsdienās ir īpaši pieprasīti produkti, kas nodrošina izturību, 

estētisko izskatu un ilgmūžību. Jotun Powder Coatings AS ir uzņēmums, kas 

pastāvīgi tiecas uz pilnīgu Jūsu prasību apmierināšanu.

Pastāvīgi uzlabojot poliestera pulvekrāsu ražošanu un nomainot kaitīgo TGIC 

(triglicidil izocianurātu) saturošo pulverkrāsu izstrādi, esam izveidojuši relatīvi 

jaunu produktu kopu, kas ideāli apmierina visas Jūsu prasības un vajadzības 

– tā ir Jotun Facade sērija .Šīs sērijas produkti piedāvā pārsteidzoši gludu 

klājumu un ir pieejami neskaitāmās krāsās un glancēs ,kā arī ņemot vērā šī 

produkta „zaļo” sertifikāciju ir lielisks produkts, kas papildina jauno būvju 

arhitektonisko skaistumu.

Jotun Facade sērija ir uzņēmuma Jotun Powder Coatings jaunākais 

TGIC savienojumus nesaturošais poliestera pulverkrāsu pienesums 

arhitektoniskā alumīnija krāsošanai.

Šī sērija atbilst Qualicoat Class 1 un GSB standarta stingrajām 

prasībām,kā arī ir izturīga pret klimatiskajām prasībām atbilstoši 

AAMA 2603 prasībām.

Izmantojot jaunākās ražošanas tehnoloģijas, Jotun Facade ieceļ 

Jūs „augstākajā līgā”,ko nodrošina jaunās sērijas materiālu 

izcilā kvalitāte un klimatiskā noturība. Un, kad runa ir par 

estētiskām izvēlēm, šīs sērijas materiāli piedāvās Jums 

plašo toņu klāstu, kas pieejami dažādās glancēs,tādējādi 

iegūsiet, mūsuprāt, ideālu līdzsvaru starp dizaina iespējām 

un praktisko aizsardzību.



Par Jotun

Dibināts 1926.gadā , Jotun ir viens no lielākajiem klājumu un pulverkrāsu ražotājiem 
pasaulē. Jotun grupā ietilpst 70 uzņēmumi un 38 ražošanas rūpnīcas, kas izplatītas 
visos kontinentos. Papildus tam Jotun pārstāv aģenti un izplatītāji veirāk nekā 80 
valstīs visā pasaulē.

Mēs, Jotun Powder Coatings uzņēmumā esam nodarbināti un koncentrējam savu sparu 
uz trijiem tirgus segmentiem : Industriālo, Arhitektūras un Funkcionālo.Kā uzņēmums, 
mēs piedāvājam risinājumus, kas rada vērtības ar lielisku izskatu un īpašu izturību.

Esiet ar mums!

Ja Jums nepieciešama papildus informācija par Jotun Facade materiāliem, lūdzu 
dodiet par sevi ziņu. Iespējama arī uzņēmuma darbinieku līdzdalība apmācībā par 
jaunajiem materiāliem un pulverkrāsu tehnoloģijām.

Jotun Facade sērijas produktu izmantošanas īpašības un ieguvumi

Ieguvums

Designer friendly



Speriet zaļo soli

Katru reizi, kad izmantojat Jotun produktus Jūs varat būt pārliecināti, ka veicinat zaļāku, ilgtspējīgāju 
nākotni. Pulverklājums satur relatīvi niecīgu daudzumu gaistošo organisko savienojumu (VOC) un 
nesatur organiskos šķīdinātājus, tādējādi ir videi draudzīgs podukts. Neizmantotā pulverkrāsa ir viegli 
un droši pārstrādājama, turklāt visas Jotun pulverkrāsas nesatur svinu.

Jotun Facade ir pieejama arī siltumu atstarojoša krāsu grupa Cool Shades Collection. Tā dod iespēju 
atstarot krītošo saules enerģiju un samazināt to alumīnija konstrukciju temperatūru, kas pakļautas saules 
ietekmei, tādējādi samazinot enerģijas daudzumu, kas nepieciešams kondicionēšanas pasākumiem.


