Kirəmit

     |    Kərpic bloklar

     |  Qırıntı

2016-cı il oktyabrın 19-da Prezident İlham
Əliyev Ağstafa rayonunda “KARVAN-L
EKO” sənaye parkında inşası başa
çatdırılan müəssisələrin və istixana
kompleksinin açılışında iştirak edib.

ŞİRKƏT HAQQINDA

“KARVAN-L” şirkətlər qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən iri özəl istehsalat
və ticarət müəssisələrindən biridir.
Biz fəaliyyətə 1993-cü ildə kiçik şirkət kimi başlamışıq. Şirkətimiz Azərbaycanda
lak və boya məhsullarının istehsalı və idxalı üzrə ixtisaslaşmış ilk şirkətdir və
«Ярославские краски» şirkətinin ilk rəsmi distribyutoru olub.
Ötən 25 il ərzində biz Azərbaycan iqtisadiyyatının tələbatlarına həssaslıqla
yanaşaraq müxtəlif sənaye sektorlarında fəaliyyət göstərən çoxprofilli təşkilata
çevrildik. Şirkətin istehsal prosesində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və kadr
potensialının inkişafına yönəlmiş elmi-texniki bazası uğurlu inkişafın əsasını təşkil
edir.
Hal-hazırda biz daxili və dünya bazarlarında aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət
göstərən müəssisələrlə fəal şəkildə təmsil olunuruq:
• kimyəvi məhsulların istehsalı;
• tikinti materiallarının istehsalı;
• emal sektorunda istehsal;
• maşınqayırma;
• kənd təsərrüfatı.
“KARVAN-L” şirkətinin müəssisələrində istehsal olunan məhsullar Azərbaycan
bazarının tələbatını təmin etməklə yanaşı, xaricə də ixrac edilir.
Əsasən kimya sənayesi sahəsinə aid olan məhsullarımız Almaniya, İspaniya,
ABŞ, Kanada, Argentina, Braziliya, Rusiya, Ukrayna, BƏƏ, Çin, Yaponiya və
digər ölkələrə ixrac olunur.

“KARVAN-L EKO” KARVAN-L şirkətlər qrupuna daxildir və Ağstafa şəhərində
sahəsi 50 ha olan, istehsal və emal müəssisələrinin yaradıldığı və birləşdirildiyi
iri sənaye parkından ibarətdir. “KARVAN-L EKO” şirkətinin fəaliyyəti Prezident
İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda öz əksini tapmış məqsəd və
vəzifələrə tamamilə uyğundur. 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyev “KARVAN-L
EKO” sənaye parkının təntənəli açılış mərasimində iştirak edib.

Burada qismən şirkətin elmi bölmələri tərəfindən yaradılmış, qismən də xaricdən
gətirilmiş müasir texnologiyaların və avadanlıqların tətbiq olunduğu istehsalat və
emal, kənd təsərrüfatı müəssisələri fəaliyyət göstərir.
Hal-hazırda “KARVAN-L EKO” sənaye parkına müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət
göstərən zavod və müəssisələr daxildir:
• polietilen örtük istehsalı zavodu,
• plastik boru istehsalı zavodu,
• xüsusi metal emalı müəssisəsi,
• yararsız avtomobil şinlərinin emalı,
• polietilen tullantıların emalı,
• dam örtükləri və onların aksessuarlarının istehsalı,
• şüşə və plastik konstruksiyaların istehsalı zavodu,
• yerli xammaldan dekorativ və mozaika daşlarının istehsalı müəssisəsi,
• bioorqanik kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilən istixana kompleksi,
• kirəmit dam örtüyü və kərpici istehsalı
Kirəmit dam örtüyü və kərpici istehsalı üçün xammal bazası Ağstafa şəhərində
yerləşir. Bu məhsul Azərbaycanın daxili bazarı və ixrac üçün nəzərdə tutulub.
Kirəmit məhsulları haqqında daha ətraflı məlumatla bu kataloqda tanış ola
bilərsiniz. Şirkətdə 350 nəfərə yaxın yerli sakin çalışır.
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DAM ÖRTÜYÜ

KİRƏMİT
KARVAN-L EKO şirkətinin kirəmit dam örtükləri istehsalı bu məhsulun dünya
brendlərinin istehsal olunduğu qaydada həyata keçirilir. Kirəmitlər təbii materiallardan
(su və gil) hazırlanır. Bu komponentlər qarışdırılır, daha sonra isə qurudulur və
yüksək temperaturda bişirilir. Materiala heç bir yad komponent əlavə edilmir, onun
tərkibində boya da olmadığı üçün kirəmitin təbii rəngi zamanla günəş şüalarının təsiri
nəticəsində yanır.
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KİRƏMİT DAM ÖRTÜYÜNÜN ƏSAS FİZİKİTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
• Odadavamlılıq, istehsal prosesində hər bir kirəmit
yüksək temperaturda (təqribən 1200C-də) bişirilir.
• Ətraf mühitin aqressiv təsirlərinə (turşu yağışları,
günəş radiasiyası, UB-şüalanma) dayanıqlıdır.
• Sağlamlıq üçün təhlükəli olan statik elektrik
toplamır, buna görə metal dam örtüyündən fərqli
olaraq, torpaqlama qurğusu tələb etmir.
• Yüksək səsudma qabiliyyəti – kirəmitin səthi
membrandan ibarətdir, kirəmit kütləsi baraban
effektini aradan qaldırmaqla səsi udur. Bu, xüsusilə
mansardlı yaşayış sahələri üçün vacibdir.
• Aşağı istilikkeçirmə qabiliyyəti. Kirəmitin bu
xüsusiyyəti yayda evin qızmar günəş şüaları
altında həddindən artıq qızmasının qarşısını alır,
qışda isə enerjiyə qənaət etməyə kömək edir.
Təbii kirəmit kimi material
sayəsində Sizin eviniz etibarlı dam örtüyünə malik
olacaq, belə dam örtüyü
onun təmiri ilə bağlı sonsuz
qayğı və xərc mənbəyinə
çevrilməyəcək, əksinə,
istənilən pis hava şəraitində
evinizi qoruyacaq.

• Buxarkeçirmə. Yaşayış evində yolverilməz olan
izafi rütubətin, nəticə etibarilə isə binanın daxilində
rütubət kondensatının yaranmasının qarşısını alır.
• Ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir - kirəmit insan
sağlamlığı üçün tamamilə zərərsiz olan ekoloji
təmiz materialdan hazırlanır.
• Kirəmit örtük korroziyaya məruz qalmır, bu
səbəbdən kirəmitin xidmət müddəti orta hesabla
ən azı 100 ildir.
• Şaxtaya dayanıqlılıq. Sıxılma və yüksək
temperaturda bişmə nəticəsində suyun hopma
səviyyəsi 0,5%-dən çox deyil, buna görə kirəmit
örtük hətta ən güclü şaxtaya da qarşı dayanıqlıdır.
• Damaltı məkanın lazımi havalandırılmasını təmin
edir.
• Əyilməyə qarşı yüksək dayanıqlılıq (dağıdıcı
yüklənmə ən azı 250 kq – təbii qranit kimi
möhkəmdir (Moos şkalası üzrə 7).
• Əlverişlilik
• Rəngin qorunması – qoruyucu rəng piqmenti
matrisa birləşmələri sayəsində kirəmitdən yuyulub
silinmir, kirəmitin rəngi solmur və uzun illər ərzində
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parlaqlığını qoruyub saxlayır.

DAM ÖRTÜYÜ ÜÇÜN MƏHSULLAR VƏ AKSESSUARLAR

“Marsel” lövhəsi
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

VK-01

“Marsel” lövhəsi

420x210x150 mm

15 ədəd

2.80 Kq

“Qranada” lövhəsi
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

VK-02

“Qranada” lövhəsi

420x210x150 mm

15 ədəd

2.50 Kq

“Valensiya” lövhəsi
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

VK-03

“Valensiya” lövhəsi

420x210x150 mm

15 ədəd

2.50 Kq

Üçbucaqlı üst üfüqi til
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

VK-04

Üçbucaqlı üst üfüqi til

410x190x150 mm

3 ədəd

3.00 Kq

Enli üst üfüqi til
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

VK-05

Enli üst üfüqi til

410x170x150 mm

3 ədəd

3.10 Kq

Cərgəli üst üfüqi til
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Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

VK-06

Cərgəli üst üfüqi til

400x250x150 mm

3 ədəd

3.10 Kq

DAM ÖRTÜYÜ ÜÇÜN MƏHSULLAR VƏ AKSESSUARLAR

Oval üst üfüqi til
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

VK-08

Oval üst üfüqi til

410x190x150 mm

3 ədəd

3.00 Kq

Başlanğıc üst üfüqi til
Artikul

Ad

Ölçülər

1 ədədin çəkisi

VK-07

Oval üst üfüqi til

360x200x150 mm

2.00 Kq

Üçlü üst üfüqi til
Artikul

Ad

Ölçülər

1 ədədin çəkisi

VK-09

Üçlü üst üfüqi til

410x170x150 mm

3.40 Kq
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DAM ÖRTÜYÜNÜN QURAŞDIRILMA SXEMİ
“KARVAN-L EKO” Cənubi Qafqazda təbii kirəmit dam örtyü istehsal
edən ilk şirkətdir. Bizim şirkətimizdən kirəmit dam örtüyü əldə etməklə,
siz istənilən təsirlərə qarşı dayanıqlı olan möhkəm və etibarlı dama
malik olursunuz və sadə qaydalara riayət etdikdə, o, sizə bir çox
onilliklər ərzində etibarla xidmət edəcək.
Belə şərtlərdən biri kirəmitin düzgün döşənməsidir. Təkcə keyfiyyətli
tikinti materialı əldə etmək azdır - onu gələcək istismar üçün peşəkarlıqla
hazırlamaq lazımdır. Müəyyən tikinti işləri qeyri-peşəkarlar tərəfindən
həyata keçirilə bilər. Ancaq bu, kirəmit dam örtüyünün montajına aid
deyil.  Bu işi təcrübəli dam ustalarına etibar etmək lazımdır. Axı damın
vurulması texnologiyasından ən kiçik sapma gözlənilməz, bəzən isə
kifayət qədər xoşagəlməz nəticələrə gətirib çıxara bilər.
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DAM ÖRTÜYÜNÜN QURAŞDIRILMA SXEMİ

DAM ÖRTÜYÜ İŞLƏRİNİN QİYMƏTİ
Biz müştərilərə kömək edir və hər bir sifarişçinin istəklərini və maliyyə
imkanlarını nəzərə alaraq dam örtüklərinin komplektasiyası və
quraşdırılması üçün hər zaman ən optimal və münasib variantları
seçməyə çalışırıq. Mütəxəssislərimiz dam örtüyü materialının
seçiminə dair məsləhət verəcək, montaj zamanı material sərfinin
optimallaşdırılmasını nəzərə almaqla hərtərəfli hesablamalar aparacaq,
həmçinin damın konstruksiyasındakı mürəkkəb hissələrlə bağlı optimal
konstruktiv həllər təklif edəcəklər.
Dam örtüyü işlərinin dəyəri fərdi qaydada hesablanır və istifadə edilən
materialların növündən, damın konstruksiyasının sahəsindən və
mürəkkəbliyindən, obyektin uzaqlığından və bir çox digər amillərdən
asılıdır.
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DAM ÖRTÜYÜNÜN QURAŞDIRILMA SXEMİ

“QRANADA” VƏ  “VALENSİYA” TİPLİ LÖVHƏLƏRİN QURAŞDIRILMASINA DAİR
TƏLİMAT
Səthin lövhə ilə 40 və ya daha çox faiz örtülməsində tətbiq olunur. Düz formada
döşənir. 1 kv. metr sahəyə 16 lövhə döşənir. Lövhələr şəkil 2-də göstərilən sxem
üzrə vurulur.
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Şəkil 1

şəbəkə
25x50 mm
şəbəkə
50x50 mm

“MARSEL” TİPLİ LÖVHƏ
İLƏ DAM ÖRTÜYÜNÜN
QURAŞDIRILMASINA DAİR
TƏLİMAT
Səthin lövhə ilə 40 və ya
daha çox örtülməsində tətbiq
olunur. Düz formada döşənir.
1 kv. metr sahəyə 16 lövhə
döşənir. Lövhələr şəkil 1-də
göstərilən sxem üzrə vurulur.

330 mm

330 mm

şəbəkə
25x50 mm

şəbəkə

330 mm

25x50 mm

285 mm

şəbəkə
50x50 mm

“Marsel” tipli
lövhə üçün
bərkidici
qarmaq

“Marsel” tipli yan
lövhələr

şəbəkə

Şəkil 2

50x50 mm

340 mm

340 mm

şəbəkə
25x50 mm

“Qranada” və “Valensiya”
tipli lövhələr üçün bərkidici
qarmaq.

340 mm

şəbəkə
25x50 mm

385 mm

şəbəkə
50x50 mm
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DAM ÖRTÜYÜNÜN QURAŞDIRILMA SXEMİ

16

şəbəkə

Tilli dayaq tiri:
iki mailin
birləşdirilməsi

Çatı ayağı

Yan dayaq tiri

          Mil

Mauerlat

Daxili daşıyıcı divar
Xarici divar
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DAM ÖRTÜYÜNÜN QURAŞDIRILMA SXEMİ

Montajdan əvvəl kirəmit
avtomatik qaldırıcı
mexanizmlə yuxarı qaldırılır
və 5-6 ədəd kirəmit
döşənilərək bərabər qaydada
çatı konstruksiyası üzrə
paylaşdırılır.
Əvvəlcə bərkitmə işi aparılmadan
bir cərgə kirəmit üfüqi üst tir,
bir cərgə kirəmit isə çıxıntının
özülü boyunca düzülür, ehtiyac
yarandıqda kirəmit kəsilir.
Əgər kirəmitin sonuncu sütunu
fronton üzərinə bərabər səviyyədə   
yerləşmirsə və 3-4 santimetr
kənara çıxırsa, elementləri sadəcə
bir az aralamaq lazımdır.
Təbii kirəmit sağdan sola doğru
hərəkət etməklə aşağıdan
düzülür. Bir cərgə düzüldükdən
sonra növbəti cərgə döşənir.

Sol dayaq
kirəmit 275 mm

Adi kirəmit
300 mm

Sağ dayaq
kirəmit 235 mm

Dirəklərin yaxşı alınması
üçün xüsusi sağ və sol dirək
elementləri buraxılır.
40 mm
Kirəmitin yarısı 150 mm
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TƏBİİ KİRƏMİT

Aralıq elementlər

Birləşdirmə

Qarın saxlanması/
təhlükəsizlik

20

Suaxıdıcılar
(Nov)

Daxili
bucaq

Dam örtüyü
membranları

DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ

Üst üfüqi til

Lövhə

Çıxıntı

Bərkidicilər

Dam bəzəyi

Üst üfüqi til/sütun Pəncərələr/
lyuklar

31
21

Təbiətin özü tərəfindən
yaradılmışdır
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“KARVAN-L EKO” MMC-də (Ağstafa) çalışan peşəkarlardan ibarət komanda dam
örtükləri ilə iş üzrə tam çeşidli xidmətlər kompleksi təklif edir:
Hər bir müştərinin dam örtüyü
sistemlərinin fərdi qaydada
layihələndirilməsi (çertyoj)

Lazımi dam örtüyü materialları üzrə
smeta sənədlərinin tərtib edilməsi
Keyfiyyətlə və vaxtında
yerinə yetirilən iş

İxtisaslaşmış
işçilər

Bütün növ xidmətlər
üçün ucuz qiymət

Hesabat sənədlərinin
tam komplekti

Azərbaycanın bütün regionlarına çatdırılma
24

Təbii kirəmit elit dam örtüyü
materiallarına aiddir.
O, yüksək xarici
keyfiyyətlərə və yaxşı
istehlak xarakteristikasına
malikdir.
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KİRƏMİT EKO KƏRPİCİ

EKO KƏRPİC
Kirəmit kərpici on illərlə tarixə malik ənənəvi tikinti materialıdır. Gildən hazırlanan bu
xammal hazır məmulatlara ekoloji təhlükəsizlik və möhkəmlik verir. Tikinti sahəsində
innovasiya zənginliyinə baxmayaraq, kərpic əvvəlki kimi ən etibarlı material hesab
olunur və yüzillərlə mövcud olan evlər bunun sübutudur.
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KİRƏMİT KƏRPİCİN
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
• Uzunmüddətli istismar
• Geniş çeşiddə rəng uyğunluğu
Ümumiyyətlə kərpic rəngi hamı tərəfindən
qəbul olunsa da, kərpiclər şaftalı və
qəhvəyi, sarı və bej rənglərdə, eləcə də
başqa çalarlarda ola bilər. Üzlük kərpic çox
maraqlı çalarlara malikdir, eyni zamanda onu
boyamaq də mümkündür.
• Ölçülərin variantlığı
• Düzmənin asanlığı
• Ekoloji təhlükəsizlik
Bu material insana və təbiətə heç bir mənfi
təsir göstərməyən gildən hazırlanır.
• Yüksək səviyyədə səs izolyasiyası
Kərpic tikililər məkanı səs-küydən yaxşı
izolyasiya etmək qabiliyyətinə malikdir.
• İstiliyi uzun müddət saxlama qabiliyyəti
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KARVAN-L EKO KƏRPİC ZAVODU
“KARVAN-L EKO” kərpic istehsalı zavodunda xammal olaraq şirkətin şəxsi yatağından çıxarılan gildən istifadə olunur. Zavodda istehsal edilən tikinti materialları bütün
tələblərə və normalara cavab verir. Bu materiallar başqa növ tikililərin müxtəlif texnologiyalar üzrə inşasında da istifadə olunur.  İstehsalın kompleks  şəkildə idarə
edilməsi və müasir avadanlıqların tətbiqi sayəsində məhsul möhkəmlik, suyu hopma, istilikkeçirmə və şaxtaya davamlılıq üzrə optimal texnoloji və istismar xarakteristikalarına malikdir.
KARVAN-L EKO KƏRPİC ZAVODU RƏQƏMLƏRDƏ:
· Kərpic zavodunun sahəsi 50 000 м²-dən çoxdur;
· Yüksək keyfiyyətli kirəmit məhsullarının istehsalı üzrə unikal texnologiya xətti;
· Şəxsi müasir laboratoriya;
· Zavoddan 2 kilometr məsafədə şəxsi karxana;
· Xammalın hasilatı və nəqli üzrə ən yeni avadanlıq;
· İstehsalın bütün mərhələlərində keyfiyyətin yoxlanılması;

28

29

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-01

kərpic blok

190x190x290 mm

18

96

6.80 Kq

653 Kq

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-02

kərpic blok

190x190x290 mm

18

96

6.80 Kq

653 Kq

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-03

kərpic blok

190x85x190 mm

25

325

2.00 Kq

650 Kq

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-04

kərpic blok

400x110x250 mm

10

91

8.60 Kq

783 Kq

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-05

kərpic blok

400x190x190 mm

10

59

8.25 Kq

487 Kq

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK
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Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-05

kərpic blok

400x190x250 mm

10

53

9.22 Kq

488 Kq

ŞAQULİ DƏLİKLİ RİFLƏNMİŞ KƏRPİC BLOKLAR

ÜFÜQİ DƏLİKLİ KƏRPİC BLOK
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-06

kərpic blok

290x190x235 mm

13.5

77

9.50 Kq

732 Kq

DAŞIYICI KƏRPİC BLOKLAR
Daşıyıcı kərpic bloklar
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-07

daşıyıcı kərpic

90x190x135 mm

21

134

5.00 Kq

670 Kq
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DOLDURUCULU DÖŞƏMƏÜSTÜ EKO KƏRPİC

Döşəməüstü içiboş EKO kərpic
Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-08

kərpic

400x200x200 mm    

10

63 ədəd

8.00 Kq

504 Kq

KB-09

kərpic

400x200x225 mm   

10

56 ədəd

9.00 Kq

504 Kq

KB-10

kərpic

400x200x250 mm

10

50 ədəd

10.00 Kq

500 Kq

KB-11

kərpic

400x200x275 mm

10

46 ədəd

11.50 Kq

529 Kq

KB-12

kərpic

400x200x300 mm

10

42 ədəd

12.00 Kq

504 Kq

KB-13

kərpic

400x200x325 mm

10

39 ədəd

12.80 Kq

500 Kq

Çıxıntılı EKO kərpic
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Artikul

Ad

Ölçülər

1m2/ədəd

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

1m2-in çəkisi

KB-14

kərpic

530x200x120 mm

10

79 ədəd

8.00 Kq

632 Kq

KB-15

kərpic

530x200x160 mm

10

59 ədəd

10.00 Kq

590 Kq

KB-16

kərpic

530x200x250 mm

10

38 ədəd

13.00 Kq

494 Kq

DOLDURUCULU DÖŞƏMƏÜSTÜ EKO KƏRPİC

EKO kərpic üçün qapaq
Artikul

Ad

Ölçülər

1 paket/ədəd

1 ədədin çəkisi

KB-17

qapaq

20

75 ədəd

0.025 Kq           

KB-18

qapaq

20

75 ədəd

0.035 Kq           

KB-19

qapaq

20

75 ədəd

0.045 Kq           

Doldurucu üçün altlıq
Artikul

Ad

Xarici ölçü

Daxili ölçü

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

KB-20

    altlıq  

430x200x45 mm

430x200x45 mm

3 ədəd

4.55 Kq

DOLDURUCULU DÖŞƏMƏÜSTÜ EKO KƏRPİC

Kanal üçün detal
Artikul

Ad

Xarici ölçü

1m2/ədəd

1 ədədin çəkisi

KB-21

kərpic  

190x100x140 mm

50 ədəd

2.40 Kq
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KİRƏMİT QIRINTISI

Kirəmit qırıntısı

Tətbiqi: Kirəmit qırıntıları  stadionlarda tennis kortlarının, qaçış cığırlarının,
qaçış treklərinin, rütubətli yerlərdə evlərin divarlarının özülünün örtülməsində,
qrunt yollara, tikinti obyektinə gedən müvəqqəti yollara, bağ cığırlarının
özülünə tökmək üçün material kimi, quyuların, özül üçün çuxurların,
xəndəklərin, özül və torpaq arasındakı araların doldurulması üçün; beton
(kiçik tikililər, beton yollar, hasar üçün özülün hazırlanması və s.) üçün
əlavə və ya əsas doldurucu material kimi; divarın səs və istilik izolyasiya
xüsusiyyətlərini artırmaq üçün üçqatlı divarlarda (məsələn, divarların quyu
formasında hörgüsü zamanı) doldurucu kimi; səs izolyasiyası ilə əlaqədar
mərtəbələrarası taxta arakəsmələrin doldurulması üçün material kimi;
çiçək ləklərinin, dağ təpələrinin bəzədilməsi üçün dekorativ material kimi;
yamaclarda torpağın möhkəmləndirilməsi üçün; bataqlıqlaşmış torpaqlarda
drenaj layı kimi istifadə olunur.
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KOORDİNATLAR
Azərbaycan, Bakı şəhəri
Xətai rayonu, Babək prospekti
AZ1025, S.Vəzirov küçəsi, 41
+99455 2112718
+99455 2144847
+99412 4905885
+99412 4905810
+99412 4905852
+99412 4905548
www.karvanl.com

KOORDİNATLAR
Azərbaycan, Ağstafa rayonu
Az 0500, Həsənsu kəndi
+99455 5253586
+99422 2262503
+99412 4905852
Email: eko@karvanl.science
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