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CILËSI E 
LARTË

Kompania SINIAT, lider në fushën e sistemeve për 
ndërtim të thatë, është aktive në 13 vende në Evropë 
dhe në Amerikën Latine ku posedojnë 43 uzina 
prodhimi. Selia e kompanisë është në Francë, në 
Avinjon, ku është edhe Qendra teknike për zhvill, e 
cila ka përvojë të madhe në hulumtim dhe inovime 
të prodhimeve të ndërtimit të thatë.

SINIAT ka dy njësi prodhuese - fabrika e pllakave prej 
gips kartoni në Bukuresht dhe fabrika për prodhime 
pluhur në bazë gipsi në Agiresh, në rrethin e Kluzhit.

Nga viti 2011 SINIAT është pjesë e grupit Etex.

Grupi Etex prodhon dhe shet materiale të llojeve 
të ndryshme me cilësi të lartë. Gjithashtu,  blerësve 
të vet u ofron zgjidhje inovative në ndërtimtari. Me 
seli në Belgjikë, grupi Etex është i pranishëm në 44 
shtete, ka 121 fabrika dhe ka më tepër se 17.000 të 
punësuar.

Grupi Etex ka katër linja kryesore prodhimi:
 pllaka gips kartoni dhe prodhime pluhur në bazë 

gipsi
 elemente për çati me dimensione të vogla dhe të 

mëdha
 mbrojtje pasive nga zjarri
 prodhime qeramike pllaka për dysheme, mure 

dhe fasada.

Prodhime gipsi të cilat shiten nën brendin SINIAT

SINIAT konsumatorëve të vet u ofron asortimen 
të prodhimeve me bazë gipsi, si edhe elementë 
të tjetë të cilët e përbëjnë sistemin endërtimit të 
thatë, të dizajnuara që të plotësojnë çdo nevojë në 
përpunimin përfundimtar të enterierit. 

Duke dhënë fleksibilitet dhe komoditet, elementët 
e sistemit të ndërtimit të thatë nga familja NIDA 
janë ideale për krijimin dhe dizajnin e enterierit të 
hapësirës së jetesës dhe të punës. 

SINIAT ofron zgjidhje të veçanta: sisteme për lartësi 
të mëdha, sisteme rezistente ndaj zjarrit, zgjidhje për 
sallat e kinemave, zgjidhje për hapësirat me lagështi, 
si dhe zgjidhje të veçanta për shkollat dhe spitalet.

E NDËRTUAR NË THEMELE TË FORTA
BRENDE TË PRODHIMEVE LOKALE - 
NIDA DHE ADERA

NIDA dhe ADERA janë brendet nën emrat e të cilëve 
prodhimet e ndërtimit të thatë shiten në Evropën 
Lindore. Të certifikuara sipas standardeve evropiane, 
SINIAT prodhimet sigurojnë cilësi, qëndrueshmëri, 
performanca dhe janë një zgjedhje e përkryer për 
ndërtim të objekteve të reja dhe për restaurim të 
objekteve ekzistuese.

PALETA E PRODHIMEVE SINIAT PËRFSHIN:
 Pllaka prej gips kartoni NIDA i plotëson të gjitha 

kërkesat e sigurisë, cilësisë, estetikës, por edhe 
kërkesat teknike. Ajo është një zgjidhje e përkryer 
për muret, tavanët, hapësira kufizuese, për shtresa 
dhe për përpunimin përfundimtar.

 Plotësuesi i bashkimeve NIDA dhe ngjitësi për gips 
NIDA Boardfix - janë zgjidhje ideale për përpunimin 
përfundimtar të pllakave prej gips kartoni.

 Asortimani ADERA - gips dhe prodhime në bazë 
të gipsit - ofron një spektër të gjerë të prodhimeve: 
gips për ndërtim, gips për modelim, llaç në bazë gipsi 
për vendosje automatike apo manuale.

 Profilet metalike NIDA (UD, CD, UW, CW) përdoren 
për mure, tavanë, zbukurime (nisha), biblioteka, 
dollapë dhe për mbështjellje të sipërfaqeve 
ekzistuese.

 Pajisja NIDA - për montim të sistemeve për 
ndërtim të thatë.

GARANCIA E SISTEMEVE 
PREJ GIPS KARTONI

Prodhimet dhe komponentet e sistemit NIDA 
testohen me qëllim të të sigurohet kompatibiliteti 
dhe performancat e prodhimit. Në bazë të 
testimeve rigoroze të cilat i ka kryer një institucion 
i njohur në vend edhe jashtë shtetit, kemi mundësi 
të garantojmë performanca teknike të sistemeve 
tona, duke u dhënë inxhinierëve, arkitektëve dhe 
shfrytëzuesve paqe dhe siguri gjatë dhe pas kryerjes 
së punëve. 

Kur sistemet janë tërësisht të montuara me 
komponentë dhe materiale NIDA, nga kuadro të 
kualifikuar, sipas informacioneve teknike dhe të 
specializuara dhe me standarde relevante, SINIAT 
e garanton cilësinë e sistemit NIDA. Për më tepër 
detaje për sistemet NIDA të ndërtimit të thatë, 
kontaktojeni mbështetjen tonë teknike SINIAT ose 
shikojeni dokumentacionin shoqërues që gjendet 
në ueb-faqen e kompanisë www.siniat.com.
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MBËSHTETJE 
TEKNIKE E 
PËRKUSHTUAR

MBËSHTETJE TEKNIKE NGA EKIPI PROFESIONAL

Ne jemi kompani e cila investon në arsim. Me 
mbështetje të institucioneve arsimore në Rumani 
dhe në Serbi, partnerëve tanë u ofrojmë program 
për analizim të prodhimeve të sistemit për ndërtim 
të thatë.

Në mënyrë periodike realizojmë programe:
 Trajnim për prodhimet - zbatim teorik dhe praktik - të 
ekipeve për shitje, shpërndarësvem montazherëve. 
SINIAT mundëson detale për asortimanin e 
prodhimeve dhe sistemeve, për prodhime të reja, 
zgjidhje teknike, rregulla për instalim.
 Shkolla teknike dhe risitë Siniat - trajnim praktik 
i instaluesve të ndërtimit të thatë për aplikimin e 
pllakave prej gips kartoni dhe për zbatimin manual 
dhe makinerik të prodhimeve pluhur në bazë gipsi.
 Takime me arkitektë - ku i informojmë për risitë, 
konkurrencën e sistemeve tona dhe i njohim me 
listën e objekteve referente ku zbatohen sistemet 
SINIAT
 Botimi i buletinëve për pllaka gipsi dhe për 
sistemet për ndërtim të thatë Siniat.

MBËSHTETJE TEKNIKE E PËRKUSHTUAR 
NË PROJEKTIM

Ekipi teknik i Siniat, i cili është i specializuar për 
projektim, me përvojë të madhe në domenin 
e ndërtimit të thatë, është në dispozicion për 
mbështetje teknike në projektimin, përzgjedhjen e 
sistemeve për ndërtim të thatë, detaletndërtimore 
dhe specifikimin e dizajnit. 

Zgjidhjet të cilat i ofrojmë - zgjidhjet dizajnuese, 
zgjidhjet për instalime të thjeshta, për përmirësimin 
e performancave akustike, rezistencë ndaj zjarrit 
dhe për izolim për ngrohje, janë të adaptuara për 
çdo projekt dhe të harmonizuara me rregullat për 
siguri në ndërtim.

NDIHMA TEKNIKE NË VEND

Ndihma teknike profesionale është në dispozicion  në 
formë të mbështetjes së ndërtimit: trajnim për zbatim 
të pozitave konkrete, monitorim gjatë zbatimit të 
punëve, si dhe për miratimin dhe certifikimin e punëve 
të kryera në lidhje me specifikat e sistemit Siniat.

DOKUMENTACIONI TEKNIK 

Ofrojmë dhe sigurojmë dokument të tërësishëm 
teknik për prodhimet dhe sistemet Siniat. Për më 
tepër detaje për prodhimet NIDA dhe ADERA apo 
për sistemet NIDA, ju lutemi t'i drejtoheni ndihmës 
teknike të Siniatit ose shikoni dokumentacionin e 
specializuar që gjendet në sajtin: www.siniat.com.

Nëse dëshironi të na parashtroni pyetje të natyrës 
teknike apo komerciale, ju lutem na kontaktoni në 
kët e-mail adresë: 
vladimir.kovacevic@siniat.com
tihomir.kasanin@siniat.com,
nebojsa.vasic@siniat.com.
mladen.stojanovic@siniat.com,
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AKUSTIKA Kërkesat për akustikën në qendrat mjekësore janë të larta - nevoja që të 
sigurohet besueshmëria mjekësore, nevoja për qetësi në reparte dhe në 
sallat e operacionit, nevoja e menaxhimit me burime të ndryshme të zhurmës, 
të brendhëm apo të jashtëm: qarkullim, pacientë, zhurmë nga pajisjet 
mjekësore; sirenat e ambulancave.   
Segmentë e Sistemit NIDA (NIDA Acustic, Pregybel, NIDA Sonic) janë zgjidhje 
me karakteristika të larta akustike dhe sigurojnë korigjim apo apsorbim të 
tingujve në dhomë.

ZJARRI Prodhimet dhe sistemet SINIAT përdoren me sukses në rajonet me  kërkesa 
të parta në aspektin e rezistencës ndaj zjarrit, siç janë objektet me shumë 
kate për të sëmurët e palëvizshëm, dhe në përgjithsëi, në institucionet 
shëndetësore ku ka qarkullim të shumë njerëzve.   
Zgjidhjet e ofertës së sistemit NIDA (NIDA Flam, Pregyfeu M0, LaDura) - për 
tavane dhe shtresa, ndërtime dhe kanale - janë zgjdhje të thjeshta fleksibile, 
të cilat i kënaqin edhe kërkesat më të koklavitura për  rezistencë ndaj zjarrit 
në institucionet mjekësore.

GODITJE Qendrat shëndetësore janë hapësira publike dinamike me qarkullim të madh 
të njerëzve. Muret janë të pasqyruar gjithmonë ndaj goditjeve prej burimeve 
të ndryshme: të punësuar, pacientë, vizitorë, pakisjet mjekësore.  
Pllaka prej gips kartoni LaDura është një prodhim me rezistencë të lartë 
ndaj goditjeve, ajo është zgjidhja e vetme për hapësira publike. Bërthama 
e dëndur përmban 8% fibra prej druri të fortë dhe fibra qelqi të cilat i japin 
fortësi të madhe mekanike.
Hidropaneli është pllakë me bazë cimentoje me rezistencë të lartë mekanike 
dhe me rezistencë të lartë ndaj lagështisë. Hidropaneli, sipas vetive mekanike, 
është pllaka më rezistente për montim të thatë.

HIGJIENA Sipërfaqet të cilat pastrohen lehtë janë me rëndësi thelbësore për 
institucionet mjekësore, të cilave u nevojitet higjienë e jashtëzakonshme e 
domosdoshme. Zgjidhjet e sistemit NIDA për shtresa dhe mure ndarëse janë 
ideale për institucionet mjekësore sepse pastrohen dhe mirëmbahen lehtë. 
Pllaka Pregyroc Air është pllaka e parë prej gips kartoni e dizajnuar në mënyrë 
speciale që të absorbojë formaldehid. Bërthama e pllakës ka një dëndësi të 
madhe, që  siguron përshtatje speciale në krahasim me pllakat standarde.  Ka 
për qëllim ta përmirësojë cilsinë e ajrit në hapësirat ku është montuar.

ZBATIMI NË FUSHËN E 
INSTITUCIONEVE MJEKËSORE

Prodhimet dhesistemet SINIAT kanë zbatim të gjerë në ndërtimin e objekteve 
për nevojat e mjekësisë në mbarë botën, sepse japin zgjidhje të shpejta dhe 
efikase që janë përshtatur me kërkesat për këto ndërtesa.

Sistemi NIDA ofron zgjidhje për ndërtimin e institucioneve mjekësore të cilat janë zhvilluar me sukses dhe i 
përmbushin standardet dhe kërkesat e nga më të ndryshmet për ndërtimin e spitaleve dhe qendrave mjekësore.

KARAKTERISTIKA 
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ZBATIMI I SISTEMEVE NË 
OBJEKTET ARSIMORE
Prodhimet dhe sistemet SINIAT përdoren për ndërtim të shumë institucioneve 
arsimore - kopshte, shkolla, fakultete dhe universitete - dhe i plotësojnë 
tërësisht kushtet për ndërtim të cilat janë vendosur për këto lloje objektesh.

PERFORMANCA

AKUSTIKA Zhurma e jashtme nga muzika apo sporti dhe nevoja për qetësi në shkollë dhe 
në hapësirat ku jepen provimet janë shkaqet për ekzistimin e kërkesave më të 
rrepta për izolimin ndaj zhurmave. 
Mundësia e sigurimit të kontrollit të zhurmës dhe qartësisë së shprehjes dhe 
jehonës në hapësirë janë të rëndësisë kryesore në ndërtimin e objekteve 
arsimore. Sistemet për ndërtim të thatë NIDA System (NIDA Acustic, Pregybel, 
NIDA Sonic) janë zgjidhje me performanca të larta akustike - sigurojnë korrigjim 
ose absorbim të zhurmës në këto hapësira. Prodhimet e Pregybel dhe NIDA 
Sonic sigurojnë shkallë të lartë të absorbimit dhe kontrollit të jehonës, ndikojnë 
në përmirësimin e qartësisë gjatë të folurit dhe kanë karakteristika të larta 
absorbuese të zhurmës së dhomës.

ZJARRI Duke pasur parasysh natyrën e institucioneve arsimore: hapësria të mëdha me 
qarkullim të madh, ekzistimi i laboratorëve hulumtues dhe hapësirës për sport, 
institucionet arsimore kërkojnë standarde të larta në aspektin e rezistencës 
ndaj zjarrit. 
Sistemet për ndërtim të thatë NIDA System (NIDA Flam, Pregyfeu M0, LaDura) 
- janë zgjidhje të thjeshta, fleksibile të cilat i plotësojnë njëkohësisht kërkesat 
më të rrepta për rezistencë ndja zjarrit në qendrat arsimore.

GODITJE Qendrat arsimore ballafaqohen me një qarkullim ndoshta më intensiv të njerëzve 
- nxënësve dhe prandaj, si dhe për shkak të aktiviteteve të tjera të ndryshme në 
këto institucione, është e nevojshme mbrojtje e veçantë e mureve nga goditjet, 
për shkak të kursimit në mirëbajtje të objekteve.
LaDura është pllakë me rezistencë të lartë dhe është zgjidhja e vetme për 
hapësirat publike.  Bërthama e dëndur përmban 8% fibra prej druri të fortë dhe 
fibra qelqi të cilat i japin fortësi të madhe mekanike. LaDura jep rezultate të 
përkryera në aspektin e mbajtjes së aparatit për ndriçim dhe të instalimeve të 
tjera të pranishme në korridoret e objekteve për përdorim publik.
Hydropanel është pllakë me bazë cimentoje me rezistencë të lartë mekanike 
dhe me rezistencë të lartë ndaj lagështisë. Hidropaneli, sipas vetive mekanike, 
është pllaka më rezistente për montim të thatë.

DIZAJNI Dizajni inovues dhe i këndshëm mund të motivojë edukimin e nxënësve/
studentëve, të përmirësojë efikasitetin dhe përkushtimin në mësim.  
Janë ideale për projektet më ambicioze, zgjidhjet që i ofron sistemi NIDA janë 
efikase, fleksibile, instalohen lehtë, duke ofruar metodë të shpejtë, alternative, 
tradicionale të ndërtimit - e cila është më e ngadalshme dhe më pak fleksibile.  
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ZBATIMI NË OBJEKTET 
BANESORE

Prodhimet dhe sistemet SINIAT përdoren me sukses në ndërtimin apo rinovimin 
e shumë ndrëtesave, siç janë shtëpitë, hotelet dhe apartamentet.

PERFORMANCA

AKUSTIKA Mënyra e shpejtë e jetesës, fqinjët, zhurma urbane - e gjithë kjo ndikon mbi 
cilësinë e jetës në shtëpi. Zgjidhjet për tavanet, dyshemetë apo muret ndarëse 
kërkojnë vëmendje të veçantë që të menaxhohen në mënyrë të suksesshme 
zhurma e brendshme dhe e jashtme. 
Në përputhje me kërkesat, prodhimet e sistemit NIDA të cilat përdoren në 
ndërtimin apo renovimin e apartamenteve, janë testuar me qëllim që të arrihet 
nivel më i lartë i performancave të izolimit nga zhurmat. 

ZJARRI Me banorë nga të gjitha moshat të pranishëm në shtëpitë e tyre, sidomos natën, 
hapësirat banesore duhet të jenë absolutisht në përputhje me standardet më të 
rrepta në aspektin e mbrojtjes nga zjarri.  
Zgjidhjet që i ofron sistemi NIDA (NIDA Flam, Pregyfeu M0, LaDura) - tavanë, 
shtresa, mure ndarëse, kanale - janë zgjidhje të thjeshta, fleksibile të cilat i 
përmbushin standardet precize për rezistencë ndaj zjarrit në hapësirat banesore.

PËRGJEGJËSIA 
EKOLOGJIKE

Ndërtimi dhe shfrytëzimi i shtëpive shkakton 30% të emetimit nacional të 
dyoksidit të karbonit.   
Përdorimi i sistemit NIDA, ofron mundësi për riciklim të tërësishëm të elementëve 
të ndërtimit të thatë me performanca teknike të larta, si edhe kufizim të 
përdorimit të materialeve mbetëse.  
Gjithashtu, performancat termale të ndërtesave janë përmirësuar theksueshëm 
me përdorim të sistemit NIDA.
Pregyroc air është pllaka e parë prej gipsi e dizajnuar që të absorbojë 
formaldehid. Bërthama e pllakës ka dendësi të lartë, që siguron përshtatje 
speciale në krahasim me pllakat standarde. Ajo ka për qëllim ta përmirësojë 
cilësinë e ajrit në hapësirat ku është instaluar.
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ZBATIMI NË HAPËSIRAT  
E PUNËS

Prodhimet  dhe sistemet SINIAT përdoren me sukses edhe në hapësirat e punës, 
duke ofruar zgjidhje të shpejta dhe efikase të përshtatura me kërkesat për 
ndërtim.  Spektri i gjerë i prodhimeve të sistemeve NIDA mund të përmbushë 
kërkesat e ndryshme të cilat  lidhen me stabilitetin mekanik të sistemit, të 
kontrollit të akustikës së objektit dhe, theksueshëm, të rezistencës ndaj 
zjarrit te vendet ku ka lëvizje.

PERFORMANCA 

MUR I LARTË Muret e sistemit NIDA tip S dhe Sl - janë zgjidhje ideale për ndërtimin e mureve 
të larta të nevojshme në objektet e punës. Lartësia e murit mund të arrijë deri 
në 19 metra, me montim të shpejtë. Ai është një element i ngushtë konstruktiv, 
i lehtë për montim i cili siguron fitime të shumëfishta.

ZJARRI Zgjidhjet e ndërtimit të ndërtimit të thatë që i ofron sistemi NIDA (NIDA Flam, 
Pregyfeu M0, LaDura) - tavanë, shtresa, mure ndarëse, kanale - janë zgjidhje të 
thjeshta me koncept fleksibil, të cilat i përmbushin kërkesat më të rrepta për 
rezistencë ndaj zjarrit në hapësira. Gjithashtu, futemi në të njëjtin grup si dhe 
kompania PROMAT - e cila është e specializuar për zgjidhje dhe aplikime për 
rezistencë ndaj zjarrit - partnerët tanë premtojnë cilësi të lartë të shërbimit dhe 
pako gjithëpërfshirëse për zgjidhje teknike.

GODITJE LaDura është pllakë me rezistencë të lartë ndaj goditjeve dhe është zgjidhja 
e vetme për hapësira publike, sepse është e zhvilluar në mënyrë speciale për 
fusha ku ka qarkullim të madh. Dendësia e bërthamës përmban 8% fibra prej 
druri të fortë dhe fibra qelqi të cilat i japin fortësi mekanike. Me përdorimin e 
këtyre pllakave është plotësuar nevoja e cila është e rëndësishme për hapësirat 
e biznesit - fuqi mekanike e zmadhuar.
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ZBATIMI NË SALLAT  
E KINEMASË
SINIAT është lider në zgjidhjet për vendosje të sistemve për ndërtim të thatë 
në sallat e kinemasë.

PERFORMANCA 

AKUSTIKA Muret e sistemit NIDA tip Sla janë dizajnuar në mënyrë speciale për sallat e 
kinemasë, sepse japin performanca akustike më të lartat. Kërkesat themelore 
për izolim akustik përmbushen me përdorim të sistemit NIDA i cili siguron 
rezultate të shkëlqyera dhe cilësi të përkryer.

ZJARRI Zgjidhjet kundër zjarrit nga oferta e sistemeve Nida i përmbushin edhe kërkesat 
më rigoroze në aspektin e rezistencës ndaj zjarrit në objektet për përdorim 
publik siç janë sallat e kinemave.  Testimet dëshmojnë se në sistemet tona japin 
rezultate të jashtëzakonshme në rast të zjarrit. Zgjidhjet tona janë ekonomike 
dhe posedojnë atestime përkatëse të lëshuara nga institucionet kompetente.

GODITJE Qarkullimi i dendur në sallat e kinemasë kërkon rezistencë më të madhe 
mekanike të mureve. Pllaka prej gips kartoni La Dura është pllakë me rezistencë 
të lartë ndaj goditjeve, zgjidhja e vetme e zhvilluar në mënyrë speciale vetëm 
për hapësira publike. Bërthama e dendur përmban deri në 8% dru i fortë dhe 
fibra qelqi të cilat i japin rezistencë të madhe, madje edhe me shtrim pllakash 
të njëfishtë. LaDura jep rezultate të përkryera dhe në aspektin e mbajtjes së 
aparateve për ndriçim dhe instalimet e tjera që gjenden në korridoret e objekteve 
për qëllime publike.

DIZAJNI Hapësirat në kinematë me sistemin NIDA përshtaten vazhdimisht me dizajnin e 
ri rinovues. Varianti i ndërtesës së shpejtë po i zëvendëson metodat tradicionale 
të cilat janë më të ngadalshme dhe më pak fleksibile. Zgjidhjet SINIAT i kanë 
ngritur në nivel më të lartë karakteristikat më të rëndësishme të sistemeve për 
ndërtim të thatë - shumë aplikime dhe mundësi konceptuale - duke siguruar 
mbrojtje dhe përdorim praktik të hapësirës.
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ZBATIMI NË HAPËSIRAT  
PËR MAGAZINA

Prodhimet dhe sistemet SINIAT përdoren me sukses për hapësirat për 
magazina. Zbatimi i tillë kërkon ndërtim të shpejtë dhe shkallët të lartë për 
mbrojtje nga zjarri.

PERFORMANCA

MUR I LARTË Muret e sistemit NIDA - tip SL dhe SLA - janë zgjidhje ideale për ndërtimin e 
mureve të larta siç janë të nevojshëm në hapësirat për magazina dhe mund të 
arrijnë lartësi deri në 19 m.  
Për dallim nga zgjidhjet tradicionale të cilat zbatohen gjatë ndërtimit të objekteve 
të tilla, muret prej gipsi janë elementë mbartës qëllimi primar i të cilave është 
ndarja e hapësirave. Me përzgjdhjen e tyre, gjithashtu sigurohet rezistencë e 
lartë ndaj zjarrit e murit deri në atë masë e cila nuk është e mundshme për 
zgjidhjet tradicionale.

ZJARRI Zgjidhjet për ndërtim të thatë të sistemit NIDA në bazë të pllakave NIDA Flam i 
Pregyfeu M0 - për tavanë dhe shtresa, mure ndarëse, kanale për nxjerrje të tymit 
dhe ventilimit - janë zgjidhje të thjeshta dhe fleksibile të cilat i përmbushin edhe 
standardet më të rrepta të rezistencës ndaj zjarrit në hapësirat e magazinës.  
Duke pasur parasysh se mbingarkesa me nxehtësi mund të jetë shumë e 
ndryshueshme, kryesisht nevojiten mure ndarëse si mbrojtje kundër zjarrit midis 
pjesëve të magazinës. Rezistenca e kërkuar ndaj zjarrit është kryesisht 180 
minuta, për çka kemi zgjidhje. Në të njëjtën kohë muret në sistemin NIDA kanë 
karakteristika superiore fizike në krahasim me zgjidhjet konvencionale.

GODITJE Rezistenca ndaj goditjes është shumë e rëndësishme në këtë fushë dhe 
suksesi i saj nënkupton përmbushje të 3 nevojave kryesore të cilat lidhen me 
rezistencën mekanike të murit: mënyrën e përpunimit të nënkonstruksionit, 
trashësinë e llamarinës prej çeliku të nënkonsktruksionit dhe llojin e pllakave të 
përzgjedhura. Në përputhje me  mundësitë hapësinore, mund të krijohen mure 
shumështresore prej pllakave të zakonshme si dhe nga ato specialet, siç janë 
NIDA Flam, LaDura, Hydropanel.

16 17



RISITË SINIAT

Me mbi 25 vjet përvojë në ndërtimtari, e dimë se prodhimet dhe sitemet e 
ndërtimit të thatë kanë potencial të lartë. Qendra e kompanisë për zhillim 
teknik të sistemeve - TDC, Avinjon në Francë, zbaton vazhdimisht hulumtime 
në fushën e arritjeve të performancave akustike të jashtëzakonshme, zmadhim 
të rezistencës ndaj zjarrit, lagështisë dhe nxehtësisë. 

SINIAT Ka asortiman të madh të pllakave të 
patentuara prej gipsi me dendësi të lartë të 
bërthamës të pasuruara me aditiva shtesë, të 
cilët kanë si qëllim arritjen e nivelit më të lartë të 
performancave. Ne investojmë vazhdimisht në 
zhvillimin e sistemeve konkurrente me perfomanca 
të veçanta, duke i përmbushur edhe rregullat më të 
rrepta ndërtimore mbi sigurinë.  

Së pari e prodhuam pllakën prej gipsi NIDA Wab 
pllaka ofron rezistencë të kartë në mjediset me 
lagështi), pllakën LaDura (pllakë me performanca 
mekanike të jashtëzakonshme) dhe pllakën  
Pregyroc Air (pllakë e dizajnuar që ta absorbojë dhe 
neutralizojë formaldehidin në ajër dhe e përmirëson 
në përgjithësi ajrin e hapësirës ku është vendosur).

PLLAKA PREGYROC AIR

Ajo është pllaka e parë speciale për rajonet aseptike 
me kërkesa të veçanta, e dizajnuar që ta absorbojë 
dhe neutralizojë formaldehidin.   
Bërthama e pllakës ka dendësi të madhe, që i jep 
përparësi në krahasim me pllakat standarde. 
Përdorimi i saj e përmirëson cilësinë e ajrit në 
hapësirat ku është instaluar. 
Meqenëse rekomandohet edhe për objektet 
shëndetësore (klinika, salla operacioni) dhe në fushën 
e arsimit (kopshte, shkolla) - në hapësirat ku higjiena 
dhe cilësia e ajrit janë shumë të rëndësishme.  
Pllakata PREGYROC AIR, gjithashtu, gjithnjë edhe 
më tepër përdoret gjatë ndërtimit të objekteve 
banesore, sidomos për dhomat e fëmijëve.  
Meqenëse pllaka e absorbon formaldehidin, 
rekomandohen për hapësira ku vendosen mobilie 
të reja.

PLLAKA LADURA

Pllakë me rezistencë të lartë ndaj goditjeve është 
zgjidhja e vetme që është krijuar me qëllim special 
për hapësira publike. Bërthama e dendur përbëhet 
prej 8% dru i fortë dhe prej fibrave të qelqit të cilat 
i japin pllakës rezistencë të madhe në pozicionin, 
madje edhe për shtresim të pllakave të njëfishtë. 
Ofron performanca të jashtëzakonshme në aspektin 
e rezistencës ndaj goditjeve në hapësirat ku ka 
lëvizje të madhe dhe në aspektin e mbajtjes së 
aparatev për ndriçim dhe të instalimeve të tjera në 
hapësirat për qëllime publike. 

PLLAKA HYDROPANEL  
ME BAZË CIMENTOJE 

Hydropanel, për shkak të karakteristikave të veta 
mekanike, është pllaka më e fortë për montim të 
thatë, e cila siguron stabilitet të jashtëzakonshëm 
dimensional gjatë shekullit të punës.  
Vendosja e pllakës Hydropanel është zgjidhje e 
shpejtë dhe e thjeshtë për implementim të sistemit 
për ndërtim të thatë.   Përdorimi i pllakës Hydropanel 
për ndërtimin e mureve, tavanëve dhe dyshemeve 
(shtresa primare) mundëson krijim të hapësirave 
komode, falë karakteristikave të dëshmuara të 
pllakës: rezistencë ndaj goditjes, zërit, nxehtësisë 
dhe lagështisë. Prodhimi është inovacioni i vetëm 
në nivel global dhe është i mbrojtur me patentë 
ndërkombëtare me numër ЕP07108226.7

PLLAKA NIDA WAB 

Ajo është brendi rinovues i kompanisë SINIAT, lloji 
i parë dhe i vetëm komercial i pllakës prej gipsi, e 
dizajnuar në mënyrë të vepantë që t'i përmbushë 
kërkesat e rajoneve jashtëzakonisht ekstreme.  

Ajo është krijuar si alternativë e pllakave të 
deritanishme të jashtme, pllaka prej gipsi NIDA 
WAB dëshmon rezistencë të jashtëzakonshme ndaj 
lagështisë së lartë, mbron nga myku, i përmbush 
kërkesat për izolim nga zhurmat dhe për rezistencë 
ndaj goditjeve.   
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ADRESË

SINIAT

Fabrika SINIAT - Turceni

Fabrika SINIAT - Agiresh Kluzh

SINIAT
Adresë: Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica
Serbia
Telefon: + 381 21 210 10 90
Faks: +381 21 210 10 88
www.siniat.com
tatjana.mihic@siniat.com

Fabrika SINIAT - Turceni
Prodhimi i pllakave prej gips kartoni 
Turceni, Rumania
Adresa: nr. 1, Str.Siniat
Turceni, Gorj 217520
Telefon: +40 372 849 300
Faks: +40 372 849 300

Fabrika SINIAT - Agiresh Kluzh
Prodhimi i materialeve pluhur
Adresa: Str. Fabricii, nr. 281,
localitatea Aghireşu-Fabrici, judeţul Cluj
Telefon: 0264 354 180
Faks: 0264 357 018
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TË JASHTËZAKONSHËM 
NË SERVIS
SHËRBIMET TONA

 DISTRIBUIMI
 Përpunimi i urdhëresës
 Vërtetim i urdhëresës
 Shërbime logjistike
 Reklamim

 NDIHMË TEKNIKE SPECIALE 
 MBËSHTETJE KOMERCIALE
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SINIAT partnerëve të vet u ofron cilësi të jashtëzakonshme në dhënien e 
shërbimeve, nga marrja e ofertës deri në fakturim të saj:

 informim të vazhdueshëm mbi statusin e urdhëresës Suaj - vërtetim të 
urdhëresës, dërgim të shpejtë të dokumenteve të cilat lidhen me dërgesën

 shërbime logjistike efikase - dërgim të mallit të kërkuar, që gjenden në 
magazinën qendrore në Bukuresht, kryhet në afat prej disa ditë pune

 paketim të përkryer në kamion të të gjitha prodhimeve SINIAT.

PËRPUNIMI I DËRGESËS

Shërbimi i centralizuar për marrjen e urdhëresave është në dispozicion nga ehëna deri të premte, nga ora  
8.00 - 16.00. Porositë dërgohen në e-mail adresë c tatjana.mihic@siniat.com, duke plotësuar Formularinpër 
të porositur të cilat i siguron paraprakisht ekipi i SINIAT.

Me e-mail vërtetohet pranimi i fletëurdhëresës, e cila automatikisht do të dërgohet pas mbëritjes së porosisë.

Vërtetimi i dërgesës me detajet për datën e ngarkimit të mallit, do të dërgohet në afat prej 24 orësh nga 
marrja e fletë urdhëresës.

Për zbatim të drejtë të fletëurdhëresës, pa shtyrje të paplanifikuara, Ju lutim:
• Shfrytëzojeni porosinë SINIAT
• Dërgojeni në e-mail: tatjana.mihic@siniat.com
• Plotësojini të gjitha fushat në ekzemplarin për porosi
• Rikontrollojeni përmbajtjen e vërtetimit për porosinë

Për më tepër detaje drejtojuni te Njësia për Pranimin e Porosive.

KONTAK PËR PRANIMIN E POROSIVE

SHËRBIME TË DISTRIBUIMIT

 Tatjana Mihic
 Mail: tatjana.mihic@siniat.com
 Telefon: +381 (21) 210-10-90
 Faks: +381 (21) 210-10-88

SHËRBIME TË LOGJISTIKËS 

SINIAT partnerët marrin cilësi të lartë të shërbimeve 
logjistike, të cilat janë rreptësisht sipas standardeve 
të sigurisë, kurse transporti është sipas kërkesave 
ligjore që janë në fuqi.  
Partnerëve tanë u sigurojmë spektër të gjerë të 
shërbimev logjistike - ngarkesë, ndjekje e dërgesës, 
informacione të përshtatura mbi statusin e dërgesës.

DETAJE LOGJISTIKE PËR NARGIMIN E KAMIONËVE

Emri i prodhimit J.M.
Nr. I 

pllakave/
paletës

Paletimi Gjerësia 
[m]

Gjatësia 
[m]

Nr. i 
paletave/
kamion

NIDA Standard 9.5 1200 x 2600 m2 80 paleta 1,20 2,60 13

NIDA Standard 12.5 1200 x 2600 m2 60 paleta 1,20 2,60 14

NIDA Hydro 12.5 1200 x 2600 m2 60 paleta 1,20 2,60 14

NIDA Flam 12.5 1200 x 2600 m2 54 paleta 1,20 2,60 13

NIDA Acustic 12.5 1200 x 2600 m2 54 paleta 1,20 2,60 12

NIDA Flex 6,5 1200 x 2600 m2 32 paleta 1,20 2,60 22

NIDA Wab 1200 x 2600 m2 40 paleta 1,20 2,60 17

Emri i prodhimit J.M. Paketim Nr. i paletave/
kamion

NIDA Profesional mbushës për shtresa thes 25 Kg kg paleta 20

NIDA Boardfix mjet lidhës prej gipsi thes 25 Kg kg paleta 20

ADERA Basic gips ndërtimor thes 25 Kg kg paleta 20

ADERA Stucco gips modelues thes 25 Kg kg paleta 20

ADERA Finna glet për shtresën përfunduese thes 20 Kg kg paleta 21

ADERA Strato mašinski malter thes 30 Kg kg paleta 21

Numri i paletave për kamion mund të modifikohet sipas rrethanave të caktuara, në varësi nga kategoria e rrugës ku do të kalojë kamioni 
deri sa të mbërijë në destinacionin e vet.  
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NGARKESË E KOMBINUAR

SKEMA E NGARKIMIT TË KAMIONIT

NGARKESA: 14 PALETA/KAMION
NUMRI I LIDHJEVE: 8/KAMION

NGARKESA: 13 PALETA/KAMION
NUMRI I LIDHJEVE: 8/KAMION

DY DESTINACIONE

MAGAZINIMI I PRODHIMEVE

Prodhimet SINIAT duhet të ruhen në hapësira të 
thata, të mbrojtura nga lagështia.

PLLAKAT PREJ GIPS KARTONI 
Pllakat prej gips kartoni magazinohet në paleta 
apo shtresa prej druri, në largësi ndërmjet tyre 
prej 60 cm dhe në linjë vertikale. Nga muret 
e jashtëm duhet të jenë në largësi prej rreth 
50 cm, me qëllim që të sigurohet hapësirë e 
mjaftueshme për qarkullim rreth tyre.  

Magazinimi vertikal i paletave rekomandohet 
vetëm nëse paletat përmbajnë një lloj të njëjtë 
pllakash. Vertikalisht  mund të vendosen 
maksimum 8 paleta. Magazinohen në sipërfaqe 
të rrafshët, të thatë dhe të lëmuar. Renditja 
vertikale zbatohet në përputhje me standardet 
e sigurisë.

PRODHIME PLUHUR 
Paletat me materiale pluhur nuk duhet të renditen njëra mbi tjetrën. Duhet të ruhen në hapësira të mbyllura, 
të mbrojtura nga lagështia, në paleta prej druri dhe në paketimet e tyre origjinale. Nuk lejohet të mbahen në 
hapësira me shumë lagështi apo në paketime të dëmtuara. Pas hapjes, duhet të përdoret i gjithë materiali, ose në 
rast të përdorimit të pjesshëm, të mbyllet me kujdes thesi që të anashkalohet kontakti i prodhimit me lagështinë.

PROFILE DHE PAJISJE METALIKE, LESH DHE TAVANE KASETA
Të ruhet në vende të thata, të mbrojtura nga lagështia.

ZGJIDHJA E ANKESAVE

Ne kemi një procedurë të zbatuar mirë në rast 
të ankesave nga blerësit. Procedura përbëhet 
nga xhirimi, shqyrtimi, miratimi dhe dhënia 
e informacioneve kthyese për çdo ankesë të 
dorëzuar. 

Për regjistrim të shpejtë dhe efikas të ankesave 
tuaja, ju lutemi t’i dërgoni në e-mail, në këtë adresë: 
mladen.stojanovic@siniat.com, duke përdorur ekzemplarin për ankesa – të cilin Jua jep ekipi teknik i SINIAT.

Maksimum 24 orë pas marrjes së ankesës, blerësi merr e-mail me vërtetim se ajo ankesë është pranuar. Pastaj 
në të njëjtën mënyrë do të informoheni gjatë zgjidhjes së kërkesës së tij, kurse e gjitha kjo – në një kohë sa 
më të shkurtër.
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10 RREGULLA
PËR QASJE NË REPARTET E PRODHIMIT TË SINIAT

JU LUTEMI, GJATË HYRJES NË REPARTET E PRODHIMIT TË SINIAT T’I RESPEKTONI 
RREGULLAT E SIGURISË TË DHËNA MË POSHTË:

1. Mbani me vete gjithmonë pajisje personale mbrojtës: kaskë, syze, jelek fluoreshent, këpucë me mbrojte
2. Respektojini rregullat që janë në prospektin informues të shoferit dhe instruksionet e tjera të punës që 

i jep Njësia për logjistikë
3. Ndiqini drejtimet e shënuara për lëvizje, informacionet dhe shenjat
4. Respektojeni kufizimin e shpejtësisë
5. Mbani rrip sigurimi
6. Nuk lejohet përdorimi i celularit gjatë vozitjes apo gjatë  ngarkimit të mallit
7. Përdorni shkallë për t’u ngjitur në pjesën për ngarkim të kamionit
8. Prisni brenda ose në afërsi të kabinës gjatë ngarkimit
9. Ndalohet qasja në rajonin e punës së vinçit
10. Ndalohet qasja te vinçi i lëvizshëm në largësi më të vogël se 2 m.

NDIHMË TEKNIKE E 
SPECIALIZUAR  

Ekipi teknik i SINIAT ka përvojë enorme në fushën e sistemeve me 
ndërtim të thatë dhe është në dispozicion për të gjitha llojet e 
informacioneve në lidhje me ligjet dhe dispozitat teknike ekzistues, 
rekomandimet për shfrytëzim të prodhimeve dhe sistemeve prej 
gipsi, demonstrime praktike të përshtatura me zgjidhjet teknike ose 
me ndihmën teknike në kantieret. 

Ekipi teknik për partnerët e SINIAT, organizon, gjithashtu, edhe këto 
kushte: 

 trajnim për kuadrot shitëse të partnerit
 demonstrime praktike për përdorim të prodhimeve dhe sistemeve 

tona
 trajnime për zbatuesit e instalimit të sistemeve prej gipsi për 

ndërtim të thatë – Shkolla SINIAT për montim të sistemeve 

Për informacione shtesë, kontaktojeni ekipin teknik ose dërgojini pyetjet tuaja në: 
nebojsa.vasic@siniat.com, mladen.stojanovic@siniat.com.

AKTIVITETE PROMOVUESE DHE 
MBËSHTETJE KOMERCIALE
SINIAT u jep partnerëve të vet shërbime për promovim dhe mbështetje 
komerciale, duke përfshirë:

 brendim të vendit të shitjes me sigurim pamjes së shenjës së SINIAT
 materiale marketingu
 mbështetje në promovimin e prodhimeve dhe sistemeve SINIAT; 
organizim të fushatave promovuese, krijimin e ofertave të ndryshme 
për shitje 

 zhvillim të pakove të përbashkëta të prodhimeve dhe shërbimeve 
 ndihmë komerciale dhe këshilla, ndjekje e trendeve të tregut në 
fushën e ndërtimtarisë dhe materialeve për ndërtim

 mbështetje juridike dhe këshilla për ligjet ekzistuese për ndërtim
 shërbime komerciale, me kërkesë të blerësve.
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LISTA E PRODHIMEVE
Ofrojmë një spektër të gjerë të sistemeve dhe prodhimeve në bazë gipsi, të cilat i përmbushin kërkesat 
Tuaja për funskionalitet të interierit. 

NIDA - pllaka gips kartoni 32

NIDA - prodhime pluhur për përpunimin përfundimtar të pllakave prej gips kartoni 47

ADERA - prodhime pluhur në bazë gipsi 50

NIDA Metal - profile metalike për sisteme për ndërtim të thatë 54

NIDA System - pajisje për sisteme për ndërtim të thatë 59
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PLLAKA GIPS KARTONI NIDA Standard

PLLAKA  NIDA Standard 9,5
9,5 mm trashësi
  1200 mm gjerësi
Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard 9,5 mm është pllakë 
gips kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi dhe 
karton special llamarine me të cilin mbulohen sipërfaqja 
e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. Sipërfaqja e 
sipërme e pllakës është e bardhë.

Aplikime: NIDA Standard 9,5 mm shfrytëzohet për: përpunim 
të shtresave për mure shtrembër dhe harqe, me radius 
minimal prej 1 m, përpunimi shtresave shtesë për muret 
dhe tavanet ekzistues, korrigjim të sistemeve ekzistuese, 
përpunim të sistemeve të ndërtimit të bardhë pa kërkesa të 
veçanta për rezistencë ndaj zjarrit apo lagështisë.

PLLAKA NIDA Standard 12,5
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm

Emërtimi i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Standard 9.5 124068 1200 2000 m2 paleta 86 pllaka/paleta 6.40
NIDA Standard 9.5 91416 1200 2500 m2 paleta 86 pllaka/paleta 6.40
NIDA Standard 9.5 119367 1200 2600 m2 paleta 86 pllaka/paleta 6.40
NIDA Standard 9.5 MINI 127561 1000 1200 m2 paleta 86 pllaka/paleta 6.40

Emërtimi i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Standard 12.5 124074 1200 2000 m2 paleta 68 pllaka/paleta 7.70
NIDA Standard 12.5 124075 1200 2500 m2 paleta 68 pllaka/paleta 7.70
NIDA Standard 12.5 119369 1200 2600 m2 paleta 68 pllaka/paleta 7.70
NIDA Standard 12.5 91429 1200 2800* m2 paleta 68 pllaka/paleta 7.70
NIDA Standard 12.5 124077 1200 3000 m2 paleta 68 pllaka/paleta 7.70
NIDA Standard 12.5 MINI 127562 1000 1200 m2 paleta 68 pllaka/paleta 7.70

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard 12,5 mm është 
pllakë gips kartoni e cila përbëhet nga bërthamë gips dhe 
karton special llamarine me të cilin mbulohen sipërfaqja 
e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. Sipërfaqja e 
sipërme e pllakës është e bardhë.

Aplikime: NIDA Standard 12,5 mm rekomandohet për: 
përpunim të mureve ndarës dhe tavaneve të ulura, 
përpunim të shtresave të mureve dhe tavaneve ekzistuese, 
korrigjim të sistemeve ekzistuese, përpunim të sistemeve 
me ndërtim të thatë me kërkesa (standarde) të veçanta, 
të cilat gjenden në rajonet me lagështi relative të ajrit prej 
60%. Pllaka mund të përdoret për arritje të sipërfaqeve të  
harkuara me radius prej 2 m.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.
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PLLAKA NIDA Standard 15
15 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard 15 mm është pllakë 
gips kartoni e cila përbëhet nga bërthamë gips dhe karton 
special llamarine me të cilin mbulohen sipërfaqja e parme 
dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. Sipërfaqja e sipërme e 
pllakës është e bardhë.

Përdorimi: NIDA Standard 15 mm rekomandohet për: 
përpunim të mureve ndarës dhe tavaneve të ulura, përpunim 
të shtresave të mureve dhe tavaneve ekzistuese, korrigjim 
të sistemeve ekzistuese, përpunim të sistemeve me ndërtim 
të thatë me kërkesa (standarde) të veçanta, të cilat gjenden 
në rajonet me lagështi relative të ajrit prej 60%.

PLLAKA NIDA Standard 18
18 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard 18 mm është 
pllakë gips kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë 
gipsi dhe karton special llamarine me të cilin mbulohen 
sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. 
Sipërfaqja e sipërme e pllakës është e bardhë.

Përdorimi: NIDA Standard 18 mm rekomandohet për: 
përpunim të mureve ndarës dhe tavaneve të ulura, përpunim 
të shtresave të mureve dhe tavaneve ekzistuese, korrigjim 
të sistemeve ekzistuese, përpunim të sistemeve me ndërtim 
të thatë me kërkesa (standarde) të veçanta, të cilat gjenden 
në rajonet me lagështi relative të ajrit prej 60%.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensionet e 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Standard 15 91334 1200 2000* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Standard 15 91924 1200 2500* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Standard 15 91334 1200 2600* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Standard 15 91936 1200 2800* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Standard 15 91335 1200 3000* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensionet e 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Standard 18 91925 1200 2600* m2 paleta 26 pllaka/paleta 15.80
NIDA Standard 18 91926 1200 3000* m2 paleta 26 pllaka/paleta 15.80

PLLAKA GIPS KARTONI NIDA Standard

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA NIDA Hydro 12,5
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm
Përshkrimi i prodhimit: NIDA Hydro 12,5 mm është pllakë 
gips kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi e 
pasuruar me aditivë të cilët sigurojnë nivel të ulët të 
absorbimit të ujit dhe karton special llamarine me të cilin 
mbulohen sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe tehet 
përgjatë. Sipërfaqja e sipërme e pllakës është e gjelbër.

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Hydro 15 mm është pllakë gips 
kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi e pasuruar 
me aditivë të cilët sigurojnë nivel të ulët të absorbimit 
të ujit dhe karton special llamarine me të cilin mbulohen 
sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. 
Sipërfaqja e sipërme e pllakës është e gjelbër.

Përdorimi: NIDA Hydro 12,5 mm rekomandohet për: përpunim 
të mureve ndarës dhe tavaneve të ulura, përpunim të shtresave 
shtesë të mureve dhe tavaneve ekzistuese, korrigjim të 
sistemeve ekzistuese, përpunim të sistemeve me ndërtim të 
thatë pa kërkesa (standarde) të veçanta për rezistencë ndaj 
zjarrit të, të cilat gjenden në rajonet me lagështi relative të 
ajrit prej 80%. Me përmbushjen e parakushteve të caktuara, 
shërben si shtresë për pllaka qeramike në kuzhinë, banja etj.

Përdorimi: NIDA Hydro 15 mm rekomandohet për: përpunim të 
mureve ndarës dhe tavaneve të ulura, përpunim të shtresave 
shtesë të mureve dhe tavaneve ekzistuese, korrigjim të 
sistemeve ekzistuese, përpunim të sistemeve me ndërtim të 
thatë pa kërkesa (standarde) të veçanta për rezistencë ndaj 
zjarrit të, të cilat gjenden në rajonet me lagështi relative të 
ajrit prej 80%. Me përmbushjen e parakushteve të caktuara, 
shërben si shtresë për pllaka qeramike në kuzhinë, banja etj.

PLLAKA NIDA Hydro 15 
15 mm trashësi
 1200 mm gjerës

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensionet e 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Hydro 15 91937 1200 2000* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Hydro 15 94146 1200 2600* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Hydro 15 94146 1200 3000* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensionet e 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia  
(mm)

NIDA Hydro 12.5 124078 1200 2000 m2 paleta 60 pllaka/paleta 8.40
NIDA Hydro 12.5 91437 1200 2500 m2 paleta 60 pllaka/paleta 8.40
NIDA Hydro 12.5 119372 1200 2600 m2 paleta 60 pllaka/paleta 8.40
NIDA Hydro 12.5 124081 1200 3000* m2 paleta 60 pllaka/paleta 8.40
NIDA Hydro 12.5 MINI 127563 1000 1200* m2 paleta 60 pllaka/paleta 8.40

PLLAKA GIPS KARTONI NIDA Hydro

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.
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PLLAKA NIDA Flam 12,5 
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm
Përshkrimi i prodhimit: NIDA Flam 12,5 mm është pllakë 
gips kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi e 
përforcuar me fibra qelqi dhe karton special llamarine me 
të cilin mbulohen sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe 
tehet përgjatë. Bërthama posedon fuqi kohezive të mirë 
për rezistencë më të madhe ndaj temperaturave të larta. 
Sipërfaqja e përparme e pllakës është me ngjyrë rozë.

Përshkrimi: NIDA Flam 15 mm është pllakë gips kartoni e 
cila përbëhet nga një bërthamë gipsi e përforcuar me fibra 
qelqi dhe karton special llamarine me të cilin mbulohen 
sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. 
Bërthama posedon fuqi kohezive të mirë për rezistencë 
më të madhe ndaj temperaturave të larta. Sipërfaqja e 
përparme e pllakës është me ngjyrë rozë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Flam janë pllaka gips kartoni me 
rezistencë të lartë ndaj zjarrit. Një pjesë e sistemit NIDA 
përdoren për përpunimin e sistemeve për ndërtim të thatë 
me kërkesa të veçanta për rezistencë ndaj zjarrit (EI 90-
EI180), që gjenden në rajone me lagështi relative të ajrit 
maksimum 60%.

Përdorimi: Pllakat NIDA Flam janë pllaka gips kartoni me 
rezistencë të lartë ndaj zjarrit. Një pjesë e sistemit NIDA 
përdoren për përpunimin e sistemeve për ndërtim të thatë 
me kërkesa të veçanta për rezistencë ndaj zjarrit (EI 30-
EI180), që gjenden në rajone me lagështi relative të ajrit 
maksimum 60%.

PLLAKA NIDA Flam 15 
15 mm trashësi
 1200 mm gjerësi

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Flam 15 114878 1200 2000 m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.40
NIDA Flam 15 114879 1200 2600* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.80

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia  
(mm)

NIDA Flam 12.5 114874 1200 2000* m2 paleta 54 pllaka/paleta 11.40
NIDA Flam 12.5 91344 1200 2500* m2 paleta 54 pllaka/paleta 10.70
NIDA Flam 12.5 114876 1200 2600 m2 paleta 54 pllaka/paleta 10.70
NIDA Flam 12.5 114877 1200 3000* m2 paleta 54 pllaka/paleta 10.70

PLLAKA GIPS KARTONI NIDA Flam

PLLAKA NIDA HydroFlam 12,5
12,5 mm trashësia 
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Hydroflam 12,5 mm është 
pllakë gips kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi 
e përforcuar me fibra qelqi dhe që sigurojnë rezistencë 
të lartë ndaj zjarrit dhe njëkohësisht është e pasuruar 
me aditivë të cilët sigurojnë nivel të ulët të absorbimit 
të ujit dhe karton special llamarine me të cilin mbulohen 
sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë.

Përshkrim i prodhimit: NIDA HydroFlam 15 mm është 
pllakë gips kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi 
e përforcuar me fibra qelqi dhe që sigurojnë rezistencë 
të lartë ndaj zjarrit dhe njëkohësisht është e pasuruar 
me aditivë të cilët sigurojnë nivel të ulët të absorbimit 
të ujit dhe karton special llamarine me të cilin mbulohen 
sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë.

Përdorimi: Pllakat NIDA HydroFlam 12,5 mm janë dizajnuar për 
përpunim të mureve ndarës dhe tavaneve të ulura, përpunim të 
shtresave shtesë të mureve dhe tavaneve ekzistuese, korrigjim 
të sistemeve ekzistuese, përpunim të sistemeve me ndërtim 
të thatë pa kërkesa (standarde) të veçanta për rezistencë 
ndaj zjarrit, të cilat gjenden në rajonet me lagështi relative të 
ajrit prej 80%. Me përmbushjen e parakushteve të caktuara, 
shërben si shtresë për pllaka qeramike në kuzhinë, banja etj.

Përdorimi: Pllakat NIDA HydroFlam 15 mm përdoren për: për 
përpunim të mureve ndarës dhe tavaneve të ulura, përpunim të 
shtresave shtesë të mureve dhe tavaneve ekzistuese, korrigjim 
të sistemeve ekzistuese, përpunim të sistemeve me ndërtim 
të thatë pa kërkesa (standarde) të veçanta për rezistencë 
ndaj zjarrit, të cilat gjenden në rajonet me lagështi relative të 
ajrit prej 80%. Me përmbushjen e parakushteve të caktuara, 
shërben si shtresë për pllaka qeramike në kuzhinë, banja etj.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA HydroFlam 15 94144 1200 2600* m2 paleta 32 pllaka/paleta 13.40
NIDA HydroFlam 15 91928 1200 3000* m2 paleta 32 pllaka/paleta 13.80

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia  
(mm)

NIDA HydroFlam 12.5 94143 1200 2600* m2 paleta 54 pllaka/paleta 11.40
NIDA HydroFlam 12.5 91927 1200 3000* m2 paleta 54 pllaka/paleta 11.40

PLLAKA GIPS KARTONI NIDA HydroFlam

PLLAKA NIDA HydroFlam 15
15 mm trashësia 
 1200 mm gjerësia
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PLLAKA NIDA Acustic 12,5
12,5 mm trashësia 
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Acustic 12,5 mm është 
pllakë gips kartoni që përbëhet nga një bërthamë gipsi me 
dendësi të lartë, e përforcuar me fibra qelqi dhe karton 
special llamarine me të cilin mbulohen sipërfaqja e parme 
dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. Sipërfaqja e përparme 
e pllakës është e kaltër.
Përdorimi: NIDA Acustic 12,5 mm së pari përdoret për 

arritjen e performancave të larta në aspektin e akustikës 
dhe rekomandohet për përpunim të mureve ndarëse dhe 
tavaneve të ulur në sektorin banesor. Pllaka është ideale 
për krijimin e jetës së qetë dhe të shëndetshme aty ku 
nevojitet izolim i rreptë: spitale, hotele, zyra. Në sallat e 
kinemasë është ideale si zgjidhje gjatë rinovimit dhe për 
përmirësim të performancave akustike.

PLLAKA NIDA Acustic 15
15 mm trashësi 
 1200 mm gjerësi

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Acustic 15 mm është pllakë 
gips kartoni që përbëhet nga një bërthamë gipsi me 
dendësi të lartë, e përforcuar me fibra qelqi dhe karton 
special llamarine me të cilin mbulohen sipërfaqja e parme 
dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. Sipërfaqja e përparme 
e pllakës është e kaltër.
Përdorimi: NIDA Acustic 15 mm e zmadhon izolimin e 
zërit për 4 dB në raport me pllakën standarde me të 

njëjtën trashësi, Prandaj, ajo së pari i dedikohet arritjes 
së performancave të larta në aspektin e akustikës dhe 
rekomandohet për: përpunim të mureve ndarëse dhe 
tavaneve të ulur në sektorin banesor. Pllaka është ideale 
për krijimin e jetës së qetë dhe të shëndetshme aty ku 
nevojitet izolim i rreptë: spitale, hotele, zyra. Në sallat e 
kinemasë është ideale si zgjidhje gjatë rinovimit dhe për 
përmirësim të performancave akustike.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Acustic 15 91462 1200 2600 m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Acustic 15 91939 1200 2800* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00
NIDA Acustic 15 91940 1200 3000* m2 paleta 42 pllaka/paleta 13.00

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Acustic 12.5 94148 1200 2600 m2 paleta 54 pllaka/paleta 11.12
NIDA Acustic 12.5 91929 1200 2800* m2 paleta 54 pllaka/paleta 11.12
NIDA Acustic 12.5 91930 1200 3000* m2 paleta 54 pllaka/paleta 11.12

PLLAKA GIPS KARTONI NIDA Acustic

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA NIDA Wab Render (Aquaboard) 12,5
12,5 mm trashësia 
 1200 mm gjerësi

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Wab 12,5 mm është lloj i 
veçantë i pllakës prej gipsi që përbëhet nga një bërthamë 
gipsi e formuluar në veçanti e përforcuar me fibra qelqi dhe 
e pasuruar me aditivë silikoni rezistentë ndaj ujit dhe aditivë 
të tjerë të cilët e pengojnë shfaqjen e mykut, me shtresë të 
jashtme me ngjyrë portokalli në bazë të fibrave të qelqit të 
cilat kanë për qëllim pengimin e absorbimit të uji.

Aplikimi: NIDA Wab është pllakë e dizajnuar specialisht 
për rajonet me shkallë të lartë të pranisë së lagështisë 
dhe është alternativë për pllakat prej çimentoje. 
Përdorimi i brendshëm: banjat kolektive në objektet 

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

publike; restorantet, kantinat; pishinat; saunat; garazhet; 
podrumet; hapësirat në të cilat nevojitet rezistencë 
ndaj mykut. Përdorimi i jashtëm: shtresa të brendshme 
për panele fasadash; shtresa të jashtme të paneleve të 
fasadave në kombinim me termoizolimin për përpunim të 
sipërfaqeve të tavaneve të ballkoneve, për përpunim të 
pozitave të ndryshëm horizontale të jashtme të objektit 
ku kërkohet zgjidhje për ndërtim të thatë. Për pozitat 
e jashtme të pasqyruara drejtpërdrejt ndaj kushteve 
kohore, është e domosdoshme që prodhimi të përdoret 
në kombinim me materiale rezistente ndaj tyre (sisteme 
termo, fasadë e ventiluar, shtresa tullash dhe gurësh etj.)

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Wab Render (Aquaboard) 105084 1200 2600 m2 paleta 40 pllaka/paleta 10.80

Emri i prodhimit Cod SAP
J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha/J.M.

e shitjes/kg
Lista e 

çmimeve

Vidhë vetëprerëse 212x41/1000 4045650 kuti kuti 1000 copë/kuti 2.20
Vidhë me turjelë  221x25/1000 4045646 kuti kuti 1000 copë/kuti 1.80

Emri i prodhimit Cod SAP J.M. e dërgimit Paketimi Lista e çmimeve

Readymix Pregywab - 25 kg 98460 kova 25 kg/kova

Prodhime speciale të sistemit Wab

PLLAKA GIPS KARTONI NIDA Wab

Përshkrimi i prodhimit: Pregywab është pastë 
hidrofobe, e përgatitur fabrikisht për përdorim, e 
pasuruar me aditivë për tërheqje më të mirë dhe 
zmadhim të kohës së përpunimit. Është krijuar 
për përdorim në hapësira që janë të pasqyruara 
në lagështi jashtëzakonisht të lartë.

Përdorimi: Përdoret për përpunimin përfundimtar 
të sipërfaqeve të punuar me pllaka Nida wab në 
banjat, kuzhinat e restoranteve, pishinat, saunat 
dhe pozita të ngjashme ku është e domosdoshme 
rezistenca ndaj mykut, si dhe në eksterierët.

38 39



PLLAKA NIDA Flex 6,5
6,5 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

PLLAKA Pregy RX 12,5
12,5 mm gjerësia + pb (shtresë e ndryshueshme)
 gjerësia 600 mm

PLLAKA Pregyroc Air
gjerësia 1200 mm

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Flex 6,5 mm është pllakë gips 
kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi dhe karton 
special llamarine me të cilin mbulohen sipërfaqja e parme 
dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. Sipërfaqja e përparme 
e pllakës është e bardhë.

Përdorimi: NIDA Flex 6,5 mm përdoret për: përpunim të harqeve 
dhe kthesave të mureve me radius minimal prej 30 cm; përpunim 
të shtresave shtesë në muret dhe tavanet ekzistuese; korrigjim 
të sistemeve ekzistuese; përpunim të sistemeve për ndërtim 
të thatë pa kërkesa të veçanta për rezistencë ndaj zjarrit, në 
rajone me lagështi relative maksimale të ajrit deri në 60%.

Përshkrimi i prodhimit: Pllakë gips kartoni me karakteristika 
të veçanta teknike. Mbrojtjen prej rrezatimit në këtë pllakë 
e përbën një shtresë plumbi në variantin me trashësi të 
ndryshme në varësi nga niveli i rrezatimit, në kombinime me 
elementë të tjerë siç janë lentat për bandazhim. Meqenëse 
kjo pllakë është e rëndë, ajo përdoret në madhësi speciale 
- gjerësi 595 mm dhe gjatësi 2500 mm. 

Pesha e pllakës është midis 16 kg/m² dhe 45 kg/m², në 
varësi nga zbatimi i veçantë.

Përdorimi: Meqenëse vepron si barrierë kundër rrezatimit, 
pllaka, Pregy RX mund të përdoret në disa institucione 
shëndetësore me nivel të ulët të rrezatimit apo në 
laboratorë me emisione të mundshme të rrezatimit.

Përshkrimi i prodhimit: Pregyroc Air është pllakë e veçantë 
e cila përbëhet nga një bërthamë e modifikuar gipsi dhe 
karton special llamarine me të cilin mbulohen sipërfaqja 
e parme dhe e pasme si edhe tehet përgjatë. Sipërfaqja 
e përparme e pllakës është e bardhë. Bërthama përmban 
aditivë anti-VOC të cilët e absorbojnë formaldehidin dhe 

e përmirësojnë cilësinë e ajrit në hapësirë. Sipërfaqja e 
sipërme e pllakës është e gjelbër.

Përdorimi: Pregyroc AIR është zgjidhje ideale për mure 
ndarëse, shtresa të mureve dhe tavaneve ekzistuese në 
shkolla, kopshte, spitale, ndërtesa banesore dhe afariste etj.

PLLAKA Pregy Feu
gjerësia 1200 mm
Përshkrimi i prodhimit: Pregy Feu M0 është pllakë gipsi 
që nuk ndizet (A1). Përbëhet nga një bërthamë gipsi me 
dendësi të madhe, e përforcuar me fibra qelqi dhe aditivë 
mineralë dhe shtresë sipërfaqësore prej fibrash qelqi. 
Sipërfaqja e pllakës është e bardhë.

Përdorimi: Pllakat Pregy Feu M0 janë pjesë e sistemit prej gipsi 
me shkallë të lartë të rezistencës ndaj zjarrit dhe janë ideale për: 
kanale horizontale për ventilim dhe nxjerrje të tymit, mbrojtje 
zjarrfikëse e konstruksioneve metalike dhe pozitave të cilave 
u nevojitet mbrojtje prej zjarrit (mure, shtresa, shtresa tavani).

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP
Dimensione të pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Flex 6,5 91374 1200 2600 m2 paleta 32 pllaka/pal. 5.00

Emri i prodhimit Cod SAP
Dimensione të pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregy Feu M0 BA13 91931 1200 2500* m2 paleta 32 pllaka/pal. 11.67
Pregy Feu M0 BA15 91932 1200 2500* m2 paleta 26 pllaka/pal. 17.30
Pregy Feu M0 BA25 91942 1200 2500* m2 paleta 18 pllaka/pal. 25.15

PLLAKA PREJ GIPS KARTONI / PLLAKA SPECIALE

Emri i prodhimit Cod SAP
Dimensione të pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregy-RX 12.5/Pb 0.5 mm 91943 600 1200* m2 paleta 30 pllaka/pal. 16.00
Pregy-RX 12.5/Pb 1 mm 91944 600 1200* m2 paleta 30 pllaka/pal. 18.40
Pregy-RX 12.5/Pb 2 mm 91945 600 1200* m2 paleta 30 pllaka/pal. 45.00

Emri i prodhimit Cod SAP
Dimensione të pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregyroc Air BA13 91933 1200 3000* m2 paleta 32 pllaka/pal. 12.50
Pregyroc Air BA18 91946 1200 3000* m2 paleta 32 pllaka/pal. 17.00

PLLAKA LaDura
gjerësia 1200 mm

Përshkrimi i prodhimit: LaDura është pllakë gips 
kartoni e cila përbëhet nga një bërthamë gipsi me 
dendësi të lartë të pasuruar me aditivë kundër 
lagështisë dhe me fibra qelqi dhe copa druri të 
fortë dhe me karton special llamarine me të cilin 
mbulohen sipërfaqja e parme dhe e pasme si edhe 
tehet përgjatë. Është prodhuar për punë speciale, ajo 
jep rezultate të jashtëzakonshme në: mbrojtje nga 
zjarri, mbrojtje nga niveli i lartë i zhurma, rezistencë 
ndaj lagështisë, rezistencë ndaj goditjeve.

Përdorimi: Pllaka LaDura është ideale për 
përdorim në: hapësirat me nivel të lartë të 
frekuencës nga njerëzit (p.sh. spitale, shkolla, 
salla fizkulture etj.), hapësira publike në të cilat 
shfaqet vandalizëm, salla për ushtrime, salla 
kinemaje, muze dhe galeri, në magazina të vogla 
dhe më të mëdha, burgje, njësi arresti etj.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP
Dimensione të pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

LaDura 12.5 92812 1200 2600* m2 paleta 40 pllaka/pal. 13.50
LaDura 15 104201 1200 2600* m2 paleta 40 pllaka/pal. 15.80

PLLAKA NIDA Sonic R6 N0
12,5 mm trashësi
 1188 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R6 NO 
12,5mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 6 mm, 
në të gjithë sipërfaqen. Sipërfaqja e pllakës është 
me ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R6 N0 12,5mm janë 
pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të absorbimit 

të zhurmës dhe janë për tavane dhe mure me 
kërkesa të larta akustike: shkolla (klasa, salla për 
ushtrim, salla, korridore, trapezari); zyra; objekte 
sportive apo rekreative; hotele (recepsion, salla 
konferencash); qendra tregtare (korridore dhe 
dyqane); studion për xhirim me ton; stacione 
treni, stacione autobusi, aerodrome (pasarela 
pasagjerësh, biletari, dhoma pritjeje); restorante, 
diskoteka, klube, hapësira restorantesh në vende 
të hapura.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP
Dimensione të pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R6 N0 (6/18) 4042450 1188 1998* m2 paleta 25 pllaka/pal. 10.20

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA NIDA Sonic R8 N0
12,5 mm trashësi
 1188 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R8 NO 
12,5mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 8 mm, 
në të gjithë sipërfaqen e pllakës e cila është me 
ngjyrë të bardhë.
 
Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R8 N0 12,5mm 
janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

Emri i prodhimit Cod SAP
Dimensione të pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R8 N0, (8/18) 4042464 1188 1998* m2 paleta 25 pllaka/pal. 9.40
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PLLAKA NIDA Sonic R12 N0
12,5 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R12 N0 
12,5mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 12 mm, 
në të gjithë sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja e 
sipërme e pllakës është me ngjyrë të bardhë. 

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R12 N0 12,5mm 
janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R12 N0, (12/25) 4042458 1200 2000* m2 paleta 25 pllaka/pal. 9.10

PLLAKA NIDA Sonic R15 N0
12,5 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R15 N0 
12,5mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 15 mm, 
në të gjithë sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja e 
sipërme e pllakës është me ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R15 N0 12,5mm 
janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R15 N0, (15/30) 4042460 1200 1980* m2 paleta 25 pllaka/pal. 8.90

PLLAKA NIDA Sonic R10 N0
12,5 mm trashësi
 1196 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R10 NO 
12,5mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 10 mm, 
në të gjithë sipërfaqen e pllakës e cila është me 
ngjyrë të bardhë.
 
Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R10 N0 12,5mm 
janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R10 N0, (10/23) 4042456 1196 2001* m2 paleta 25 pllaka/pal. 9.50

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA NIDA Sonic  R12/20/35 N0
12,5 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R12/20/35 N0 
12,5 mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 12, 20  dhe 
35 mm, në të gjithë sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja 
e sipërme e pllakës është me ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R12/20/35 N0 
12,5 mm janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol 

të absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R12/20/35 N0, (12/20/35) 4042466 1200 2000* m2 paleta 25 pllaka/pal. 10.00

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA NIDA Sonic R12/20 N0
12,5 mm trashësia
 1188 mm gjerësia

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R8/12 N0, (8/12/50) 4042462 1200 2000* m2 paleta 25 pllaka/pal. 9.70

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R12/20 N0 
12,5 mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 12 dhe 20 
mm, në të gjithë sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja e 
sipërme e pllakës është me ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R12/20 N0 12,5 
mm janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R8/12 N0 12,5 
mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana e 
pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 8 dhe 
12 mm, në sipërfaqen e pllakës e cila është me 
ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R8/12 N0 12,5 
mm janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

PLLAKA NIDA Sonic R8/12 N0
12,5 mm trashësi
 1200 mm gjerësia

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R12/20 N0, (12/20/66) 4042448 1188 1980* m2 paleta 25 pllaka/pal. 8.90

PLLAKA GIPS KARTONI / PLLAKA SPECIALE PLLAKA GIPS KARTONI / PLLAKA SPECIALE42 43



PLLAKA NIDA Sonic R8/15/20 N0
12,5 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic R8/15/20 N0 
12,5 mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana 
e pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma rrethore të perforimit me diametër 8, 15 dhe 
20 mm, në të gjithë sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja 
e sipërme e pllakës është me ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic R8/15/20 N0 12,5 
mm janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, R 8/15/20 N0, (8/15/20) 4042468 1200 2000* m2 paleta 25 pllaka/pal. 10.00

PLLAKA NIDA Sonic C8 N0
12,5 mm trashësia
 1188 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic C8 N0 12,5 
mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana e 
pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma katrore të perforimit me dimensione 8x8, 
në të gjithë sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja e 
sipërme e pllakës është me ngjyrë të bardhë

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic C8 N0 12,5 
mm janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, C8 N0, (8/18) 4042454 1188 1998* m2 paleta 25 pllaka/pal. 8.90

PLLAKA NIDA Sonic C12 N0
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Sonic C12 N0 12,5 
mm është pllakë gips kartoni e perforuar ana e 
pasme e të cilës është e mbuluar me një shtresë 
speciale për izolim nga zhurma. E  karakterizojnë 
forma katrore të perforimit me dimensione 12x12 
mm, në të gjithë sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja 
e sipërme e pllakës është me ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat NIDA Sonic C12 N0 12,5 
mm janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, dhoma 
pritjeje); restorante, diskoteka, klube, hapësira 
restorantesh në vende të hapura.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

NIDA Sonic, C12 N0, (12/25) 4042452 1200 2000* m2 paleta 25 pllaka/pal. 8.60

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA Pregybel R15 N1
12,5 mm trashësia
 1200 mm gjerësia

Përshkrimi i prodhimit: Pregybel R15 N1 12,5 
mm është pllakë gips kartoni e perforuar me rol 
për korrigjim të caktuar të zhurmës në hapësirë. 
Përmban sipërfaqe specifike serie të perforuar forma 
rrethore me diametër prej 15 mm, të renditura në 
formë modulare mbi sipërfaqen e pllakës. Sipërfaqja 
e parme e pllakës është me ngjyrë të bardhë.

Përdorimi: Pllakat Pregybel R15 N1 12,5 mm janë 
pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të absorbimit 

të zhurmës dhe janë për tavane dhe mure me 
kërkesa më të larta akustike: shkolla (klasa, salla 
për ushtrim, salla, korridore, trapezari); zyra; 
objekte sportive apo rekreative; hotele (recepsion, 
salla konferencash); qendra tregtare (korridore 
dhe dyqane); studion për xhirim me ton; stacione 
treni, stacione autobusi, aerodrome (pasarela 
pasagjerësh, biletari, dhoma pritjeje); restorante, 
diskoteka, klube, hapësira restorantesh në vende 
të hapura.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregybel, R15 N1 91314 1200 2400 m2 paleta 30 pllaka/pal. 10.00

PLLAKA Pregybel R12 N2
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm

Përshkrimi i prodhimit: Pregybel R12 N2 12,5 mm 
është pllakë gips kartoni e perforuar me rol për 
korrigjim të caktuar të zhurmës në hapësirë. Përmban 
sipërfaqe specifike serie të perforuar me forma 
rrethore me diametër prej 12 mm, të renditura në 
formë modulare në dy fusha simetrike mbi sipërfaqen 
e pllakës. Sipërfaqja e parme është e bardhë.

Përdorimi: Pllakat Pregybel R12 N2 12,5 mm janë 
pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të absorbimit 

të zhurmës dhe janë për tavane dhe mure me 
kërkesa më të larta akustike: shkolla (klasa, salla 
për ushtrim, salla, korridore, trapezari); zyra; 
objekte sportive apo rekreative; hotele (recepsion, 
salla konferencash); qendra tregtare (korridore 
dhe dyqane); studion për xhirim me ton; stacione 
treni, stacione autobusi, aerodrome (pasarela 
pasagjerësh, biletari, dhoma pritjeje); restorante, 
diskoteka, klube, hapësira restorantesh në vende 
të hapura.

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregybel, R12 N2 91313 1200 2400* m2 paleta 30 pllaka/pal. 9.50

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA Pregybel R15 N8
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm

Përshkrimi i prodhimit: Pregybel R15 N8 12,5 mm 
është pllakë gips kartoni e perforuar me rol për 
korrigjim të caktuar të zhurmës në hapësirë. Përmban 
sipërfaqe specifike serie të perforuar me forma 
rrethore me diametër prej 15 mm, të renditura në 
formë modulare në 8 fusha simetrike mbi sipërfaqen 
e pllakës. Sipërfaqja e parme është e bardhë.

Përdorimi: Pllakat Pregybel R15 N8 12,5 mm janë 
pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të absorbimit 

të zhurmës dhe janë për tavane dhe mure me 
kërkesa më të larta akustike: shkolla (klasa, salla 
për ushtrim, salla, korridore, trapezari); zyra; 
objekte sportive apo rekreative; hotele (recepsion, 
salla konferencash); qendra tregtare (korridore 
dhe dyqane); studion për xhirim me ton; stacione 
treni, stacione autobusi, aerodrome (pasarela 
pasagjerësh, biletari, dhoma pritjeje); restorante, 
diskoteka, klube, hapësira restorantesh në vende 
të hapura.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregybel, R15 N8 91315 1200 2400 m2 paleta 30 pllaka/pal. 9.70

PLLAKA GIPS KARTONI / PLLAKA SPECIALE PLLAKA GIPS KARTONI / PLLAKA SPECIALE44 45



* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA Pregybel C10 N8
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm

Përshkrimi i prodhimit: Pregybel C10 N8 12,5 
mm është pllakë gips kartoni e perforuar me rol 
për korrigjim të caktuar të zhurmës në hapësirë. 
Përmban sipërfaqe specifike serie të perforuar 
me forma katrore me madhësi 10x10 mm, të 
renditura në 8 fusha simetrike mbi sipërfaqen e 
pllakës. Sipërfaqja e parme është e bardhë.

Përdorimi: Pllakat Pregybel C10 N8 12,5 mm janë 
pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të absorbimit 

të zhurmës dhe janë për tavane dhe mure me 
kërkesa më të larta akustike: shkolla (klasa, salla 
për ushtrim, salla, korridore, trapezari); zyra; 
objekte sportive apo rekreative; hotele (recepsion, 
salla konferencash); qendra tregtare (korridore 
dhe dyqane); studion për xhirim me ton; stacione 
treni, stacione autobusi, aerodrome (pasarela 
pasagjerësh, biletari, dhoma pritjeje); restorante, 
diskoteka, klube, hapësira restorantesh në vende 
të hapura.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregybel, C10 N8 91311 1200 2400 m2 paleta 30 pllaka/pal. 10.00

* Prodhohet me kërkesë të veçantë.

PLLAKA Pregybel L5*80 N8
12,5 mm trashësia
 gjerësia 1200 mm

Përshkrimi i prodhimit: Pregybel L5*80 N8 
12,5mm është pllakë gips kartoni e perforuar me 
rol për korrigjim të caktuar të zhurmës në hapësirë. 
Specifike për këtë pllakë janë perforacionet lineare 
me sipërfaqe prej  50x80 mm, të renditura në mënyrë 
modulare në 8 fusha simetrike mbi sipërfaqen e 
pllakës. Sipërfaqja e parme është e bardhë.

Përdorimi: Pllakat Pregybel L5*80 N8 12,5mm 
janë pllaka gips kartoni të cilat kanë rol të 

absorbimit të zhurmës dhe janë për tavane 
dhe mure me kërkesa më të larta akustike: 
shkolla (klasa, salla për ushtrim, salla, korridore, 
trapezari); zyra; objekte sportive apo rekreative; 
hotele (recepsion, salla konferencash); qendra 
tregtare (korridore dhe dyqane); studion për 
xhirim me ton; stacione treni, stacione autobusi, 
aerodrome (pasarela pasagjerësh, biletari, 
dhoma pritjeje); restorante, diskoteka, klube, 
hapësira restorantesh në vende të hapura.

Emri i prodhimit Cod SAP

Dimensione të 
pllakës J.M.

e 
shitjes

Mënyra 
e dërgi-

mit
Paketimi Pesha 

kg/m2
Lista e 

çmimeveGjerësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

Pregybel, L5*80 N8 91312 1200 2400* m2 paleta 30 pllaka/pal. 9.70

SUMAR PRODUSE

NIDA 
PRODHIME PLUHUR PËR PËRPUNIMIN PËRFUNDIMTAR TË 
PLLAKAVE PREJ GIPS KARTONI

ADERA
PRODHIME PLUHUR NË BAZË GIPSI
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MASË STUKUESE NIDA Profesional

NGJITËS GIPSI NIDA Boardfix 

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Profesional është 
pluhur në bazë gipsi, i plotësuar me minerale dhe 
aditivë, të cilët në kombinim me ujin formojnë 
pastë homogjene me plasticitet të mirë, me 
periudhë optimale për punë.

Përdorimi: NIDA Profesional përdoret për 
rrafshim dhe përpunim përfundimtar të shtresave 
midis pllakave prej gips kartoni.
Për këtë prodhim rekomandohet përdorimi 
lentave prej letre të mikroperferuara, lenta në 
bazë të fibrave të qelqit ose lenta rrjetë PVC. Është 
vetëm për përdorim të brendshëm. Meqenëse ka 
kohë të zgjatur të përdorimit, rekomandohet për 
objekte ndërtimore mesatare dhe më të mëdha.  

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Boardfix është 
ngjitës me ngjyrë rozë në bazë të gipsit mineral 
të pasuruar me aditivë të cilët me ujin formojnë 
përzierje homogjene për lidhje afatgjatë dhe 
plasticitet të mirë. Zgjidhjet më të mira për 
vendosje të pllakave prej gips kartoni të ngjitura 
direkt mbi sipërfaqe. 

Përdorimi: NIDA Boardfix përdoret në pozicione 
ku është e domosdoshme që pllaka e gips 
kartonit të ngjitet me shtresën stabile ekzistuese 
prej betoni, tulle, beton dhe çimento ose llaç 
gipsi. Gjithashtu  shërben për ngjitjen e paneleve 
izoluese apo për mbushjen e plasaritjeve me 
trashësi deri në 3 mm. Sipërfaqja duhet të 
parapërgatitet për ngjitje, duhet të jetë e thatë, 
pa pluhur dhe jo e yndyrshme.

MBUSHËS PËR BASHKIME NIDA Profesional Fresh  
Përshkrimi i prodhimit: NIDA Profesional FRESH 
është pluhur në bazë minerali gipsi të pasuruar 
me aditivë të ndryshëm me qëllim që të sigurohet 
bashkim cilësor me sipërfaqen dhe zmadhim 
i plasticitetit. Në kombinim me ujin përbën një 
përzierje homogjene me periudhë optimale të 
kohës së punës. Posedon veti të përpunimit të 
lartë. Ka aromë limoni.  

Përdorimi: NIDA Profesional FRESH përdoret 
për rrafshim dhe përpunim përfundimtar të 
shtresave midis pllakave prej gips kartoni.Për 
këtë prodhim rekomandohet përdorimi lentave 
prej letre të mikroperferuara, lenta në bazë 
të fibrave të qelqit ose lenta rrjetë PVC. Është 
vetëm për përdorim të brendshëm.

Emri i prodhimit Cod 
SAP

Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

Mbushës me afat më të shkurtër 
përpunimi NIDA Profesional Fresh 5kg 91388 5kg/thes thes paleta 208 thes/pal. 1,040.00

Mbushës me afat më të shkurtër 
përpunimi NIDA Profesional Fresh 25kg 91390 25kg/thes thes paleta 45 thes/pal. 1,125.00

Emri i prodhimit Cod 
SAP

Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

Masë stukuese NIDA Profesional 5kg 91389 5kg/thes thes paleta 208 thes/pal. 1,040.00
Masë stukuese NIDA Profesional 25kg 91391 25kg/thes thes paleta 45 thes/pal. 1,125.00

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

Ngjitës gipsi NIDA Boardfix 25kg 91392 25kg/thes thes paleta 45 thes/pal. 1,125.00

PRODHIME PLUHUR PËR PËRPUNIMIN 
PËRFUNDIMTAR TË PLLAKAVE PREJ GIPS KARTONI

PRODHIME PLUHUR PËR PËRPUNIMIN 
PËRFUNDIMTAR TË PLLAKAVE PREJ GIPS KARTONI

PASTA Readymix Pro - PASTË E PËRGATITUR FABRIKISHT
Përshkrim i prodhimit: NIDA Readymix Pro 
është përzierje e përgatitur fabrikisht me ngjyrë 
të bardhë e pasuruar me aditivë mineralë për 
sigurim të cilësisë së veçantë të përpunimit 
si edhe zmadhim të kohës për përdorim. Pas 
vendosjes së pastës dhe pas tharjes së saj, 
sipërfaqja merr një pamje të lëmuar ideale.

Përdorimi: NIDA Readymix Pro përdoret për 
përpunimin përfundimtar të bashkimeve, dhe në 
përgjithësi, të sipërfaqeve të marra nga pllakat 
prej gips kartoni, për gletim të sipërfaqeve të 
suvatuara dhe për rregullime të sipërfaqeve të 
gletuara tashmë. Është vetëm për përdorim të 
brendshëm. Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, të 
mos thërrmohet dhe të mos jetë e yndyrshme. 

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit

Pesha 
kg/paketimi

Lista e 
çmimeve

NIDA Ready Mix Pro 20 kg 91106 kovë kovë 20 kg/kovë
NIDA Ready Mix Pro 5 kg 91108 kovë kovë 5 kg/kovë
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GIPS PËR NDËRTIM ADERA Basic

Përshkrimi i prodhimit: ADERA Basic është gips 
me formë si pluhur i bardhë, me bazë sulfat 
kalciumi i gjysmëhidratuar. Kur vihet në ujë 
fitohet një pastë homogjene, me kohë optimale 
për lidhje, e përshtatshme për zbatim. Pas tharjes 
fitohet një sipërfaqe e fortë dhe e qëndrueshme.

Përdorimi: ADERA Basic përdoret për përforcim 
të mbartësve dhe instalimeve të brendshme, 
për rregullim të sipërfaqeve të pasqyruara dhe 
mbushje të vrimave. Sipërfaqja duhet të jetë e 
thatë, pa pluhur, të mos thërrmohet dhe të mos 
përmbajë njolla yndyre.

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Basic 5 kg/gips për ndërtim 91394 5kg/thes thes paleta 208 thes/pal. 1,040.00
ADERA Basic 25 kg/gips për ndërtim 91397 25kg/thes thes paleta 45 thes/pal. 1,125.00

GIPS PËR MODELIM ADERA Stucco
Përshkrimi i prodhimit: ADERA Stucco është 
pluhur shumë i pastër me ngjyrë të bardhë, me 
bazë sulfat kalciumi i gjysmëhidratuar. Kur vihet 
në ujë fitohet një pastë homogjene, me kohë 
optimale për lidhje, e përshtatshme për zbatim. 
Pas tharjes fitohet një sipërfaqe e fortë dhe e 
qëndrueshme ndaj goditjeve.

Përdorimi: ADERA Stucco përdoret për ngjitjen 
e formave dhe zbukurimeve që përdoren si 
zbukurime të brendshme: garnitura, galeri, 
figura, profile këndore, shtylla, plafonë, fronte etj. 
Gjithashtu, përdoret për përpunimin përfundimtar 
të sipërfaqeve të brendshme të suvatuara me 
bazë çimentoje, gërqele-çimento dhe gipsi.

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Stucco 5 kg/gips për modelim 91395 5kg/thes thes paleta 208 thes/pal. 1,040.00
ADERA Stucco 25 kg/gips për modelim 91398 25kg/thes thes paleta 45 thes/pal. 1,125.00

PRODHIME PLUHUR NË BAZË GIPSI

GLET PËR PËRPUNIMIN FINAL ADERA Finna

Përshkrimi i prodhimit: ADERA Finna është 
prodhim në bayë të gipsit të pastër të përzgjedhur 
specialisht me ngjyrë të bardhë, i pasuruar me 
aditivë specialë me qëllim që të sigurohet cilësia e 
lartë e materialeve për përpunimin përfundimtar 
të mureve. Me shtimin e ujit formohet përzierje 
me  përdorim kohor të zgjatur dhe me përpunim 
superior. Pas tharjes përzierja shndërrohet në një 
sipërfaqe jashtëzakonisht të lëmuar, si qelq, që 
përbën dhe shtresën përfundimtare para lyerjes.

Përdorimi: ADERA Finna përdoret për gletim dhe 
për përpunimin përfundimtar, në dy shtresa, të 
sipërfaqeve të brendshme të suvatuara me bazë 
çimentoje, gëlqereje dhe çimento, si edhe gips. 
Përdoret edhe për përpunimin përfundimtar 
të pllakave prej gips kartoni. Përdoret edhe 
gjatë rregullimit të sipërfaqeve të përpunuara 
paraprakisht që janë dëmtuar. Në rastin kur 
sipërfaqja e absorbon shpejt ujin, rekomandojmë 
përdorim të shtresës “Primel 100 universal”, para 
përdorimit të ADERA Finna.

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Finna 20kg/gletë për 
përpunimin përfundimtar 91408 20kg/thes thes paleta 54 thes/pal. 1,080.00

PRODHIME PLUHUR NË BAZË GIPSI

GIPS PËR NDËRTIM ADERA Optim

Përshkrimi i prodhimit: ADERA Optim është 
përzierje gipsi e pasuruar me aditivë, e cila 
karakterizohet nga përmirësimi i adezionit dhe 
plasticitetit, pasi të shtohet uji dhe formohet 
përzierja homogjene me kohë pune optimale dhe 
me mundësi për rrafshim.

Aplikime: ADERA Optim përdoret për mbushje 
të boshllëqeve të ndryshme, përpunime të 
shpaletëve, përforcimin e mbartësve dhe 
elektroinstalimeve të brendshme, përpunim 
të këndeve të mureve, riparime, rrafshim ose 
suvatim të sipërfaqeve më të vogla, lidhje të 
paneleve izoluese, ngjitje të elementëve prej 
gipsi me tavanet, lidhje të elementëve në kënde 
në procesin e përpunimit të dyerve dhe dritareve.

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Optim 10 kg/gips për ndërtim 112934 10kg/thes thes paletë 105 thes/pal. 1,050.00

GIPS PËR GLETIM DHE RRAFSHIM ADERA Plano 

Përshkrimi i prodhimit: ADERA Plano është masë 
për gletim dhe rrafshim të mureve në bazë gipsi, 
e pasuruar me aditivë me qëllim që të krijojë 
bazë të rezistueshme ndaj llojeve të ndryshme 
të mbingarkesës. Pas shtimit të ujit formohet 
përzierja homogjene me kohë pune optimale dhe 
punim ideal.

Aplikime: ADERA Plano përdoret për përputhje, 
rrafshim të suvave prej çimentoje, çimento-
gëlqere dhe gipsi, të sipërfaqeve prej betoni dhe/
ose sipërfaqeve të tjera kompatibile.

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Plano 5 kg 112797 5kg/thes thes paletë 208 thes/pal. 1,040.00
ADERA Plano 20 kg 112794 20kg/thes thes paletë 54 thes/pal. 1,080.00

GLETË PËR FINISHIM ADERA Liss

Përshkrimi i prodhimit: ADERA Liss është 
prodhim në bazë gipsi me ngjyrë të bardhë, 
i pasuruar me aditivë specialë me qëllim që 
të sigurojë cilësi të lartë të materialeve për 
përpunimin përfundimtar të mureve, me 
kohë pune optimale dhe punim ideal. Pas 
tharjes përzierja shndërrohet në një sipërfaqe 
jashtëzakonisht të lëmuar, e cila, gjithashtu 
është dhe shtresa e fundit përfunduese.

Aplikime: ADERA Liss përdoret për përfundimin 
e suvave prej gipsi, rrafshim dhe lëmim të 
shtresave të suvasë dhe tabelave prej gipsi.

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Liss 5kg/gletë për finishim 112798 5kg/thes thes paletë 208 thes/pal. 1,040.00
ADERA Liss 20kg/gletë për finishim 112796 20kg/thes thes paletë 54 thes/pal. 1,080.00
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GIPS PËR ZBATIM NË MJEKËSI ADERA Medico

Përshkrimi i prodhimit: Adera Medico është 
pluhur me ngjyrë të bardhë, me bazë sulfat 
kalciumi gjysmë i hidratuar. Me shtimin e ujit 
formohet përzierje homogjene me kohë optimale 
për punë dhe me përpunim ideal.

Përdorimi: ADERA Medico përdoret në mjekësi, 
sidomos në kirurgjinë ortopedike dhe në 
traumatologji.

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Medico 40 kg/gips 91402 40 kg/thes thes paletë 25 thes/pal. 1,000.00

LLAÇE FABRIKE DHE MANUALE GIPSI ADERA Strato

Përshkrimi i prodhimit: ADERA Strato është 
llaç gipsi i përgatitur me makineri i pasuruar 
me shtesa dhe aditivë mineralë. Zbatohet për 
suvatim me makineri apo me dorë. Në kombinim 
me ujin, jep një përzierje homogjene me ngjyrë 
të bardhë, e përshtatshme për përdorim dhe për 
kohë të zgjatur për përdorim.

Përdorimi: Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, 
pa pluhur, të mos thërrmohet dhe të mos 
ketë yndyra në vete. Në rastin kur sipërfaqja e 
absorbon shpejt ujin, rekomandojmë përdorim të 
shtresës “Primel 100 universal”. Kur bëhet fjalë 
për sipërfaqe betoni, rekomandojmë “Primel 200” 
për ngjitje më të mirë të sipërfaqes. Pas vendosjes 
së shtresë së parë, duhet të respektohet koha e 
tharjes prej minimum 100 minutash. Shtresa e 
suvatuar pas procedurës përfundimtare duhet 
të mbrohet nga akulli, prej pasqyrimit direkt ndaj 
rrezatimit të diellit dhe erës së fuqishme. 

Emri i prodhimit Cod SAP Pesha e 
prodhimit

J.M.
e 

shitjes

Mënyra 
e 

dërgimit
Paketimi Pesha  

kg/paletë
Lista e 

çmimeve

ADERA Strato 30 Kg/llaç makinerik 91410 30 kg/thes thes paletë 35 thes/pal. 1,050.00

PRODHIME PLUHUR NË BAZË GIPSI LUCRĂRI DE REFERINŢĂ52



PROFILI NIDA Standard CW

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard CW është 
profil i zinguar me trashësi 0,6 mm, me prerje në 
formë të shkronjës “C”. Prodhohet me procesin 
me përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Profili NIDA Standard CW përdoret si 
mbartës vertikal kur montohen muret ndarëse 
ose gjatë përpunimit të shtresave.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil NIDA Standard CW50/3000 4042727 3000 m pako 144 copë/pako 0.72
Profil NIDA Standard CW50/4000 4042732 4000 m pako 144 copë/pako 0.72
Profil NIDA Standard CW75/3000 4042738 3000 m pako 144 copë/pako 0.84
Profil NIDA Standard CW75/4000 4042741 4000 m pako 144 copë/pako 0.84
Profil NIDA Standard CW100/3000 4042715 3000 m pako 144 copë/pako 0.96
Profil NIDA Standard CW100/4000 4042718 4000 m pako 144 copë/pako 0.96

PROFILE METALIKE DHE SHTRESA MURI NIDA Standard

PROFIL NIDA Standard UW

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard UW është 
profil i zinguar me trashësi 0,6 mm, me prerje në 
formë të shkronjës “U”. Prodhohet me procesin 
me përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Profili NIDA Standard UW përdoret 
për vendosje dhe pozicionim vertikal të profilit 
(CW), për montim të strukturave metalike ose 
për mbështjellje të mureve me NIDA System 
(profil udhëheqës).

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil NIDA Standard UW50/3000 4042763 3000 m pako 144 copë/pako 0.60
Profil NIDA Standard UW50/4000 4042764 4000 m pako 144 copë/pako 0.60
Profil NIDA Standard UW75/3000 4042765 3000 m pako 144 copë/pako 0.73
Profil NIDA Standard UW75/4000 4042767 4000 m pako 144 copë/pako 0.73
Profil NIDA Standard UW100/3000 4042759 3000 m pako 144 copë/pako 0.85
Profil NIDA Standard UW100/4000 4042761 4000 m pako 144 copë/pako 0.85

PROFIL NIDA Standard UD 30

PROFILE METALIKE PËR MBËSHTJELLJE TË TAVANEVE NIDA Standard

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard UD 30 
është profil i zinguar me trashësi 0,6 mm, me 
prerje në formë të shkronjës “U”. Prodhohet me 
procesin me përpunim të ftohtë dhe formim të 
llamarinës.

Përdorimi: Profili NIDA Standard UD 30 përdoret 
për vendosje dhe pozicionim vertikal të profilit 
(CD), për montim të strukturave metalike ose për 
mbështjellje të mureve me NIDA System (profil 
udhëheqës).

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil NIDA Standard UD30/3000 4042757 3000 m pako 240 copë/pako 0.384
Profil NIDA Standard UD30/4000 4042758 4000 m pako 240 copë/pako 0.384

PROFILE METALIKE NIDA Metal 55

 tatjana.mihic@siniat.com

SUMAR PRODUSE

NIDA METAL
PROFILE METALIKE PËR PLLAKA PREJ GIPS KARTONI



PROFIL NIDA Standard CD 60

Përshkrimi i prodhimit: NIDA Standard CD 60 
është profil e zinguar me trashësi 0,6 mm, me 
prerje në formë të shkronjës “C”. Prodhohet me 
procesin me përpunim të ftohtë dhe formim të 
llamarinës.

Përdorimi i profili: Profili NIDA Standard CD 60 
përdoret montim të konstruksioneve metalike 
për tavane NIDA ose struktura metalike vertikale 
për shtresa NIDA. Montimi kryhet mbi profilet 
e vendosura paraprakisht UD. Në këto profile 
mandej fiksohen pllakat prej gipsi NIDA.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil NIDA Standard CD60/3000 4042704 3000 m pako 240 copë/pako 0.58
Profil NIDA Standard CD60/4000 4042706 4000 m pako 240 copë/pako 0.58

Përshkrimi i prodhimit: Mbajtës metalikë të bërë 
prej llamarine e zinguar me trashësi 2 mm, me prerje 
në formë të shkronjës “L”, të krijuar me procesin me 
përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Përdoret për përforcim të ndërsjellë 
të dy profileve UA gjatë përpunimit të 
nënkonstruksionit metalik në sistemin NIDA.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

KËND PËR PROFILE UA

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Kënd për profile UA50 4042676 50/104 pako pako 50 copë/pako 0.12
Kënd për profile UA75 4042677 75/112 pako pako 50 copë/pako 0.17
Kënd për profile UA100 4042675 75/112 pako pako 50 copë/pako 0.22

PROFIL UA

PROFILE METALIKE PËR PËRFORCIMIN E SISTEMIT

Përshkrimi i prodhimit: Profile prej llamarine me 
shtresë e zinguar me trashësi 2 mm, me prerje në 
formë të shkronjës “U”. Prodhohen me procesin 
me përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Aplikimi: Përdoret gjatë formimit të hapjeve 
për dritare ose dyert si shtesë për përforcim 
të mureve apo tavaneve të bëra nga profile të 
sistemit NIDA.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil UA50/3000 4042751 3000 m pako 50 copë/pako 1.89
Profil UA50/4000 4042753 4000 m pako 50 copë/pako 1.89
Profil UA75/3000 4042754 3000 m pako 50 copë/pako 2.29
Profil UA75/4000 4042756 4000 m pako 50 copë/pako 2.29
Profil UA100/3000 4042747 3000 m pako 50 copë/pako 2.70
Profil UA100/4000 4042750 4000 m pako 50 copë/pako 2.70

PROFILE METALIKE NIDA Metal

PROFILI ECO CW

Përshkrimi i prodhimit: ECO CW profil metalik i 
zinguar, me trashësi prej 0,5 mm, me prerje në 
formë të shkronjës “C”, të krijuar me procesin me 
përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Profilet ECO CW përdoren gjatë 
montimit të nënkostruksioneve metalike në 
pozicionet e mureve ndarëse dhe shtresave si 
elementë vertikalë të cilët më vonë fiksohen me 
pllaka prej gips kartoni.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil ECO CW50/3000 4042789 3000 m pako 144 copë/pako 0.55
Profil ECO CW50/4000 4042790 4000 m pako 144 copë/pako 0.55
Profil ECO CW75/3000 4042792 3000 m pako 144 copë/pako 0.65
Profil ECO CW75/4000 4042793 4000 m pako 144 copë/pako 0.65
Profil ECO CW100/3000 4042784 3000 m pako 144 copë/pako 0.75
Profil ECO CW100/4000 4042785 4000 m pako 144 copë/pako 0.75

PROFILE METALIKE NIDA Metal

KËND METALIK

Përshkrimi i prodhimit: Pjesë metalike e zinguar, 
në formë të shkronjës “L”, të krijuar me procesin 
me përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Shërben për përforcim të profileve CW 
të cilat janë instaluar shtesë në  nënkonstruksionin 
bazë që ta mbartin barrën e murit.

Emri i prodhimit Cod SAP
J.M.

e 
shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve

Kënd metalik 200*40*40 4042889 copë pakoja 25 copë/pakoja 20.00

Përshkrimi i prodhimit: ECO UW profil metalik i 
zinguar, me trashësi prej 0,5 mm, me prerje në 
formë të shkronjës “U”, të krijuar me procesin me 
përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Profilet ECO UW përdoren për 
përpunim të kornizës dhe si bazë për pozicionim 
të profileve diametrale “W” gjatë ndërtimit 
mureve ndarëse ose shtresave.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

PROFILE ECO UW

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil ECO UW50/3000 4042799 3000 m pako 144 copë/pako 0.46
Profil ECO UW50/4000 4042800 4000 m pako 144 copë/pako 0.46
Profil ECO UW75/3000 4042801 3000 m pako 144 copë/pako 0.56
Profil ECO UW75/4000 4042802 4000 m pako 144 copë/pako 0.56
Profil ECO UW100/3000 4042796 3000 m pako 144 copë/pako 0.66
Profil ECO UW100/4000 4042797 4000 m pako 144 copë/pako 0.66

PROFILE EKO METALIKE PËR PËRPUNIM TË MUREVE DHE SHTRESAVE
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PROFIL ECO CD

Përshkrimi i prodhimit: ECO CD 60 është profil 
metalik prej llamarine të zinguar, me trashësi 
prej 0,5 mm, me prerje në formë të shkronjës “C”. 
Prodhuar me procesin me përpunim të ftohtë 
dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Profili ECO CD 60 përdoret për montim 
të pjesëve diagonale të nënkonstruksioneve 
metalike horizontale të tavaneve ose shtresave 
të ndryshme. Në to fiksohen pllakat prej gips 
kartoni.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil ECO CD60/3000 4042781 3000 m pako 240 copë/pako 0.48
Profil ECO CD60/4000 4042782 4000 m pako 240 copë/pako 0.48

PROFILE METALIKE PËR TAVANE

PROFILE ECO UD

Përshkrimi i prodhimit: Profil metalik prej llamarine 
të zinguar, me trashësi prej 0,5 mm, me prerje në 
formë të shkronjës “U”. Prodhuar me procesin me 
përpunim të ftohtë dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Profilet ECO UD përdoren për 
përpunim të kornizës si pjesë e nënkosntruksionit 
horizontal metalik të tavaneve apo mbështjelljeve 
të tjera.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP Gjatësia*
(mm)

J.M.
e 

shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/m
Lista e 

çmimeve

Profil ECO UD30/3000 4042794 3000 m pako 240 copë/pako 0.29
Profil ECO UD30/4000 4042795 4000 m pako 240 copë/pako 0.29

PROFILE METALIKE NIDA System

VIDHË PËR UA PROFIL M8
Përshkrimi i prodhimit: Kompleti M8 përbëhet 
nga boshti Е8x25 dhe kallëpi Е8. Kompleti është 
i mbrojtur nga korrozioni dhe dërgohet në kuti.

Përdorimi: Vidha për profilin UA M8 shërben 
për fiksim të profilit UA për kënde. Lloji i vidhës  
përzgjidhet në përputhje me nevojat e projektit 
dhe rekomandimin e prodhuesit.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
Vidhë për UA profil M8 4042844 pakoja pakoja 100 copë/pak. 0.90

PAJISJE PËR MONTIM TË SISTEMEVE ME NDËRTIM TË THATË

VIDHË ME VETËGDHENDJE

Përshkrimi i prodhimit: Vidha me vetëgdhendje 
AF 212 është bërë prej çeliku të pasuruar me 
fosfat dyoksid karboni galvanik. Dërgohet në 
kuti. Pakoja përmban kokë për rrotullim.

Aplikimi: Vidha me vetëgdhendje AF 212 përdoret 
për fiksim të pllakave prej gips kartoni për 
nënkonstruksionin metalik CW 49, 74, 99 dhe UW 
50, 75, 100, deri në trashësinë e llamarinës prej 
0,6 mm. Lloji i vidhës përzgjidhet në përputhje me 
nevojat e projektit dhe rekomandimin e prodhuesit.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
Vidhë me vetëgdhendje 212x25/1000 4042828 pakoja pakoja 1000 copë/pak. 1.50
Vidhë me vetëgdhendje 212x35/1000 4042830 pakoja pakoja 1000 copë/pak. 1.80
Vidhë me vetëgdhendje 212x45/500 4042831 pakoja pakoja 500 copë/pak. 1.20
Vidhë me vetëgdhendje 212x55/500 4042832 pakoja pakoja 500 copë/pak. 1.40
Vidhë me vetëgdhendje 212x70/250 4042833 pakoja pakoja 250 copë/pak. 1.30
Vidhë me vetëgdhendje 212x90/250 4042834 pakoja pakoja 250 copë/pak. 2.00

VIDHË PËR LLAMARINË
Përshkrimi i prodhimit: Vidha për llamarinë AP 
421 është bërë prej çeliku të pasuruar me fosfat 
dyoksid karboni galvanik. Dërgohet në kuti. 
Pakoja përmban kokë për rrotullim.

Aplikimi: Vidha për llamarinë AP 421 përdoret 
për bashkimin e ndërmjetëm të artikujve të 
programit NIDA Metal UA 49, 74, 99, CW 49, 
74, 99 dhe UW 50, 75, 100 deri në trashësinë e 
llamarinës deri në 2 mm. Lloji i vidhës përzgjidhet 
në përputhje me nevojat e projektit dhe 
rekomandimin e prodhuesit.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
Vidhë për llamarinë 421x9.5/1000 4042842 pakoja pakoja 1000 copë/pak. 0.85
Vidhë për llamarinë 421x13/1000 4042841 pakoja pakoja 1000 copë/pak. 1.70

PAJISJE NIDA System

VIDHË ME KOKË TRUELË
Përshkrimi i prodhimit: Vidha me kokë truelë AP 
221 është bërë prej çeliku të pasuruar me fosfat 
dyoksid karboni galvanik. Dërgohet në kuti. 
Pakoja përmban kokë për rrotullim.

Përdorimi: Vidha kokë truelë AP 221 përdoret 
për fiksim të pllakave prej gips kartoni për 
nënkonstruksionin metalik UA profil 49, 74, 99 dhe  
UW 50, 75, 100, deri në trashësi të llamarinës 2 mm. 
Lloji i vidhës përzgjidhet në përputhje me nevojat 
e projektit dhe rekomandimin e prodhuesit.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
Vidhë me kokë truelë 221x25/1000 4042837 pakoja pakoja 1000 copë/pak. 1.50
Vidhë me kokë truelë 221x35/1000 4042838 pakoja pakoja 1000 copë/pak. 2.00
Vidhë me kokë truelë 221x45/500 4042875 pakoja pakoja 500 copë/pak. 1.30
Vidhë me kokë truelë 221x55/500 * 4042840 pakoja pakoja 500 copë/pak. 1.40

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.
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NIDA MOLLY
Përshkrimi i prodhimit: Set për fiksim i cili 
përbëhet nga tiplë metalike me formë speciale 
dhe vidhë për mbrojtje nga korrozioni; gjatë 
rrotullimit elementi zgjerohet rreth boshtit të tij 
dhe në këtë mënyrë lidhet fort me sipërfaqen ku 
është vendosur.

Përdorimi: Përdoret për fiksim mekanik të 
elementëve me masë deri në 10 kg me pllakën 
prej gips kartoni.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
NIDA Molly M4x40/100 4042687 pakoja pakoja 100 copë/pakoja 0.74

VIDHË ME TIPLA 
Përshkrimi i prodhimit: Prodhimi përbëhet prej 
tiple në bazë polimeri (najlon) ose polipropileni 
(PP) dhe bërthamë çeliku (vidha) të mbuluar me 
një shtresë zingu. Kur bërthama metalike do të 
ngjishet në tiplë me rrotullim apo nën trysni, 
tipla zgjerohet dhe në atë mënyrë fiksohet me 
materialin ku gjendet.

Përdorimi: Vidha me tiplë përdoret për punë 
të ndryshme gjatë të cilave nevojitet fiksim i 
elementëve NIDA me elementët konstruktivë 
të objektit.  Përdoret për beton, tulla ose blloqe 
betoni.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
Vidhë me tipla 6x40/200 4042681 pakoja pakoja 200 copë/pakoja 0.83
Vidhë me tipla 6X60/100 4042682 pakoja pakoja 100 copë/pakoja 0.62
Vidhë me tipla 6X80/100 4042684 pakoja pakoja 100 copë/pakoja 0.75
Vidhë me tipla 8X80/50 4042911 pakoja pakoja 50 copë/pakoja 0.65

GOZHDË TAVANI ME TIPLË
Përshkrimi i prodhimit: Gozhda e tavanit me tiplë 
DN 6x40 është prodhuar nga shtëpizë me një 
bazë legure zingu, alumin, mesing dhe bërthamë 
në bazë të çelikut të mbuluar me një shtresë të 
hollë zingu me trashësi 8 mikronë. Kur bërthama 
metalike do të ngjishet në tiplë me rrotullim apo 
nën trysni, tipla zgjerohet dhe në atë mënyrë 
fiksohet me materialin ku gjendet.

Përdorimi: Gozhda për tavan DN 6x40 përdoret 
për punë të ndryshme gjatë të cilave nevojitet 
fiksim i elementëve NIDA me elementët 
konstruktivë të objektit.  Përdoret për beton, 
tulla ose blloqe betoni.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
Gozhdë tavani me tiplë 6x40 DN6/100 4042678 pakoja pakoja 100 copë/pakoja 1.10

DRIVA TIPLA
Përshkrimi i prodhimit: Kompleti për fiksim të 
bazës së aluminit me majë koni, që vendoset në 
pllakën prej gips kartoni.

Përdorimi: Fiksim i drejtpërdrejtë i objekteve me 
masë deri në 3 kg në pllakën prej gips kartoni.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha

kg/pakoja
Lista e 

çmimeve
Driva tipla-02 4042685 pakoja pakoja 100 copë/pakoja 0.47

PAJISJE NIDA System

PAJISJE PËR PËRPUNIM TË SHTRESAVE TË PLLAKAVE

LENTË LETRE E MIKROPERFORUAR
Përshkrimi i prodhimit: Lenta prej letre të 
mikroperforuar për bashkim është prodhuar 
vetëm prej fibrave të celulozës prej pishës 
speciale “luiziana”, e përzgjedhur për shkak të 
vetive të jashtëzakonshme të rezistencës së 
lartë.

Përdorimi: Lenta prej letre të mikroperforuar për 
bashkim përdoret për bashkim dhe përforcim të 
shtresave konike të pllakave prej gips kartoni. 
Sipërfaqja ku vendoset ky prodhim duhet të jetë 
e thatë, të mos thërrmohet dhe të mos ketë njolla 
yndyre.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Lentë letre e mikroperforuar 23 m standard 4042667 rrotullë rrotullë 23 m/rrotullë 0.19
Lentë letre e mikroperforuar 75 m standard 4042668 rrotullë rrotullë 75 m/rrotullë 0.58
Lentë letre e mikroperforuar 150 m standard 4042881 rrotullë rrotullë 150 m/rrotullë 1.14

LENTË ME BAZË FIBRA QELQI
Përshkrimi i prodhimit: Lenta është bërë nga 
fibra qelqi dhe përdoret për të arritur një bashkim 
ideal të pllakave prej gips kartoni.

Përdorimi: Duke përzgjedhur këtë lloj lente 
sigurohet rezistencë shtesë e sipërfaqes për 
vendet me myk. Gjithashtu, ajo është segment i 
patjetërsueshëm për sistemet e zjarrfikëseve. 

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Lentë me bazë fibra qelqi 25 m 4042666 rrotullë rrotullë 25 m/rrotullë 0.08

LENTË LETRE E ARMUAR
Përshkrimi i prodhimit: Prodhimi është lentë 
letre me përforcim përgjatë boshtit me një çelik 
të hollë dhe është dizajnuar në mënyrë speciale 
për mbrojtjen e këndeve të mureve nga goditjet 
dhe ndikimet mekanike.

Përdorimi: Përdoret për mbrojtjen e këndeve në 
sistemin NIDA prej dëmtimeve mekanike. 

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Lentë letre e armuar 30m 4042656 rrotullë rrotullë 30 m/rrotullë 0.78

LETËR VETËNGJITËSE PËR BASHKIM
Përshkrimi i prodhimit: Lenta vetëngritëse për 
bashkim është prodhim në bazë të fibrave të 
qelqit që janë renditur drejt duke formuar katrorë 
boshë me madhësi 3x3 mm. Nga njëra anë është 
vendosur një shtresë ngjitësi me të cilin lenta 
fiksohet në sipërfaqen e punës.

Përdorimi: Përdoret për bashkim të pllakave prej 
gips kartoni në kombinim me plotësues në bazë 
pluhur apo me përzierje të përgatitur fabrikisht.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Letër vetëngjitëse për bashkim 20 m 4042658 rrotullë rrotullë 20 m/rrotullë 0.07
Letër vetëngjitëse për bashkim 45 m 4042659 rrotullë rrotullë 45 m/rrotullë 0.14
Letër vetëngjitëse për bashkim 90 m 4042660 rrotullë rrotullë 90 m/rrotullë 0.28
Letër vetëngjitëse për bashkim 150 m 4042657 rrotullë rrotullë 150 m/rrotullë 0.46
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PROFIL KËNDOR ALU
Përshkrimi i prodhimit: Profil metalik në bazë 
alumini me trashësi prej 0,4 mm, me rrafshim 
të ftohtë me formë të shkronjës "L" me faqe të 
perforuara.

Përdorimi: Mbrojtje të këndeve ekzistuese në 
sistemet NIDA, sidomos tek ato të cilat kanë 
qarkullim intensiv.

*Madhësitë e tjera bëhen me porosi.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Profil këndor ALU Al 25x25/2500 4042779 m paketimi 50 copë/pak. 0.04
Profil këndor ALU Al 25x25/3000 4042780 m paketimi 50 copë/pak. 0.04

LENTË PËR IZOLIM 
Përshkrimi i prodhimit: Lenta është e përbërë 
nga materiali sintetik elastik, vetëngjitës nga 
njëra anë.

Përdorimi: Bashkim elastik izolues midis Profileve 
NIDA dhe sipërfaqes ku montohet pozita.

*Madhësitë e tjera bëhen me porosi.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Lentë për izolim 45 mm (30 m) 4042662 rrotullë rrotullë 30 m/rrotullë 0.46
Lentë për izolim 70 mm (30 m) 4042664 rrotullë rrotullë 30 m/rrotullë 0.70
Lentë për izolim 95 mm (30 m) 4042665 rrotullë rrotullë 30 m/rrotullë 0.91

PAJISJE NIDA System

LENTA RX Pb
Përshkrimi i prodhimit: Lentë speciale me 
shtresë plumbi me trashësi 0,5-2 mm.

Pëdorimi: Lenta për përpunim të bashkimeve të 
pllakave gips kartoni Pregy RX.

*Madhësitë e tjera bëhen me porosi.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Lenta RX Pb 0.5 mm 10 cm gjerësi* 4043254 rrotullë rrotullë 1 m/rrotullë 0.50
Lenta RX Pb 1 mm 10 cm gjerësi* 4043252 rrotullë rrotullë 1 m/rrotullë 1.00
Lenta RX Pb 2 mm 10 cm gjerësi* 4043253 rrotullë rrotullë 1 m/rrotullë 2.00

PAJISJE PËR MONIM TË TAVANËVE DHE SHTRESAVE TË MURIT 

MBAJTËS ÇELIKU ME SUSTË 
Përshkrimi i prodhimit: Seti i pandashëm 
përbëhet nga pjesa speciale metalike e zinguar 
kompatibil me profilin CD dhe elementin e 
veçantë fleksibil për përforcim, i cili përmban dy 
vrima për fiksim të shufrave  Ø4mm.

Përdorimi: Shërben për fiksim dhe përshtatje të 
lartësisë së profilit CD të telave mbartës me qëllim 
që të formohet nënkonsktruksion i njëfishtë apo i 
dyfishtë metalik në suazat e sistemit NIDA gjatë  
zhvendosjes poshtë për më tepër 120 mm.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Mbajtës çeliku CD60/50 copë 4042817 copë pakoja 50 copë/pakoja 1.90

BASHKUES KRYQ
Përshkrimi i prodhimit: Llamarinë e zinguar me 
formë të veçantë kompatibile me profilin CD, 
marrë me formësim dhe shtypje ose formim të 
ftohtë.m.

Përdorimi: Shërben për montim të 
nënkonstruksioneve të dyfishta të tavanit si 
element i cili i fikson dy profilet CD në vendin e 
kryqëzimit të tyre.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Bashkues kryq - i njëfishtë CD60/100 çift 4042810 copë pakoja 100 copë/pakoja 1.60
Bashkues kryq - i dyfishtë CD60/100 çift 4042807 copë pakoja 100 copë/pakoja 4.50

ZGJATËS PËR PROFIL CD
Përshkrimi i prodhimit: Llamarinë e zinguar me 
formë të veçantë kompatibile me profilin CD, 
marrë me formësim dhe shtypje ose formim të 
ftohtë.

Përdorimi: Shërben për krijim të lidhjes së fortë 
të profileve CD kur zgjaten njëri mbi tjetrin. 
Zbatohet për nënkonstruksion të njëfishtë dhe 
të dyfishtë  metalik të sistemit NIDA.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Zgjatës për profil CD CD60/50 copë 4042814 copë pakoja 50 copë/pakoja 1.60

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

MBAJTËS FLEKSIBIL I DREJTPËRDREJTË
Përshkrimi i prodhimit: Llamarinë e zinguar me 
formë të veçantë kompatibile me profilin CD, 
marrë me formësim dhe shtypje ose formim të 
ftohtë.

Përdorimi: Shërben për montim të profileve CD 
gjatë uljes së shtresave të mureve dhe tavaneve 
në largësi më të vogël se 120 mm. I plotëson 
kërkesat na aspektin e akustikës së sistemit NIDA. 

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Mbajtës fleksibil i drejtpërdrejtë 
9-12/50 copë 4042672 copë pakoja 50 copë/pakoja 2.90

MBAJTËS I DREJTPËRDREJTË
Përshkrimi i prodhimit: Llamarinë e zinguar me 
formë të veçantë kompatibile me profilin CD, 
marrë me formësim dhe shtypje ose formim të 
ftohtë.

Aplikimi: Shërben për montim të profileve CD 
gjatë uljes së shtresave të mureve dhe tavaneve 
në largësi më të vogël se 120 mm.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Mbajtës i drejtpërdrejtë 9-12/100 copë 4042671 copë pakoja 100 copë/pakoja 5.80
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TEL ME ÇENGEL

Emri i prodhimit Cod SAP Trashësia 
(mm)

Gjatësia 
(mm)

J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Lista e 

çmimeve

Tel me çengel tip A - 125 mm 4043628 Ø4 125 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 250 mm 4042850 Ø4 250 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 375 mm 4043635 Ø4 375 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 500 mm 4042851 Ø4 500 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 750 mm 4043636 Ø4 750 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 1000 mm 4043637 Ø4 1000 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 1250 mm 4043638 Ø4 1250 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 1500 mm 4043639 Ø4 1500 copë pakoja 100 copë/pakoja
Tel me çengel tip A 2000 mm 4043640 Ø4 2000 copë pakoja 100 copë/pakoja

Përshkrimi i prodhimit: Shufër metalike në bazë 
çeliku me trashësi Ø4 mm. Në njërën anë është e 
përkulur në formë çengeli

Përdorimi: Shërben për një lloj special fiksimi të 
nënkonstruksionit të njëfishtë ato të dyfishtë me 
elementin për lidhje të telit dhe tavanit origjinal.

SUSTË E DYFISHTË
Përshkrimi i prodhimit: Element metalik i bërë 
prej çeliku special fleksibil. Ka vrima 2x2  Ø4 mm 
për fiksim të telave.

Përdorimi: Zgjerim dhe përshtatje të telave gjatë 
bashkimit të nënkonstruksioneve të njëfishta 
apo dyfishta metalike të tavaneve NIDA të cilët 
ulen jo më tepër se 120 mm.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Sustë e dyfishtë/100 copë 4042700 copë pakoja 100 copë/pakoja 1.30

MBAJTËS ÇELIKU PËR DRU
Përshkrimi i prodhimit: Llamarinë e zinguar 
me formë të veçantë kompatibile me profilin 
CD, marrë me formësim dhe shtypje të ftohtë 
llamarinë të formësuar.

Përdorimi: Shërben për krijim të lidhjes së fortë 
të profileve CD ose nënkostruksioneve prej druri 
të sipërfaqes mbartëse të programit NIDA për 
tavane në largësi maksimale prej 120 mm.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Mbajtës çeliku për dru/100 copë 4042811 copë pakoja 100 copë/pakoja 3.20

TEL ME VESH
Përshkrimi i prodhimit: Shufër metalike në bazë 
çeliku me trashësi Ø4 mm. Në njërën anë është 
e përkulur në formë rrethi me diametër  Ø8 mm 
me qëllim që të fiksohet teli.  

Përdorimi: Gjatë uljes së tavaneve për më tepër se 
12mm shërben si lidhje midis nënkonstruksionit 
të njëfishtë apo të dyfishtë me elementin për 
lidhje të telit dhe tavanit origjinal.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Tel me vesh 250 mm/100 copë 4042857 copë pakoja 100 copë/pakoja 2.65
Tel me vesh 375 mm/100 copë. 4042858 copë pakoja 100 copë/pakoja 3.77
Tel me vesh 500 mm/100 copë. 4042859 copë pakoja 100 copë/pakoja 5.09
Tel me vesh 750 mm/100 copë 4042860 copë pakoja 100 copë/pakoja 7.43
Tel me vesh 1000 mm/100 copë. 4042852 copë pakoja 100 copë/pakoja 9.97
Tel me vesh 1250 mm/100 copë 4043233 copë pakoja 100 copë/pakoja 12.62
Tel me vesh 1500 mm/100 copë 4042855 copë pakoja 100 copë/pakoja 14.96

PAJISJE NIDA System

KONEKTOR PHONI
Përshkrimi i prodhimit: Element i cili përbëhet 
nga dy llamarina të zinkuara, bërthamë fleksibile 
dhe vidhë me dado përforcuese.

Përdorimi: Është lidhje elastike midis 
nënkonstruksionit të dyfishtë të murit të llojit 
NIDA SLA i cili i përmbush kërkesat e larta për 
izolim të zhurmës.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Konektor PHONI SL MAXI 530/40 copë* 4043234 copë pakoja 40 copë/pak. 40.00
Konektor PHONI SL MEDIUM 410/50 copë* 4043040 copë pakoja 50 copë/pak. 30.00
Konektor PHONI SL STANDARD 260/50 copë* 4043235 copë pakoja 50 copë/pak. 15.00

KONEKTOR PHONISSIMO*
Përshkrimi i prodhimit: Element i cili përbëhet 
nga  llamarinë të zinkuar, bërthamë fleksibile 
dhe vidhë me dado përforcuese.

Përdorimi: Është lidhje elastike midis 
nënkonstruksionit metalik dhe shtresës gjatë 
përpunimit të tavaneve të ulura NIDA me kërkesa 
të larta për izolim të zhurmës.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Konektor PHONISSIMO* 90551 copë pakoja 50 copë/pak. 5.00

KONEKTOR V-BRACE
Përshkrimi i prodhimit: Ky element është 
konektor fleksibil i cili ka si qëllim t’i lehtësojë 
vibracionet midis  2 shtresave të pavarura në 
suazat e të njëjtit mur ose për përpunim të 
mureve ndarës të cilët kërkojnë  përmirësim 
të performancave akustike. Zbatohet edhe në 
pozicione të eksterierit.

Përdorimi: Përdoret si konektor i 2 radhëve 
të konstruksioneve në suazat e të njëjtit mur. 
Zbatohet gjatë  përpunimit të mureve ndarëse 
në sallat e kinemasë, teatrot, klubet, diskotekat 
dhe objektet industriale me nivel të lartë të 
zhurmës.

*Madhësitë e tjera janë në dispozicion me kërkesë.
VËREJTJE - V-Brace është element i cili përdoret vetëm te muret e montuar. 

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Konektor V-BRACE* 4041937 copë pakoja 50 copë/pak. 2.10
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KOMPLET NONIUS
Përshkrimi i prodhimit: Element i cili përbëhet 
nga 2 pjesë të pavarura (bashkimi i sipërm dhe 
i poshtëm) si dhe pjesa për fiksim të elementit 
për profil CD: Elementi është bërë prej llamarine 
të zinkuar dhe në pjesët anësore përmban 
perforime anësore për fiksim.

Aplikime: Përdoret gjatë uljes së tavaneve NIDA 
kur pesha e tavanit është më e madhe se 25 kg 
për metër katror.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Element i sipërm NONIUS 24 cm 100 copë 4043774 pakoja pakoja 100 copë/pak. 6.00
Element i sipërm NONIUS 44 cm 100 copë 4043775 pakoja pakoja 100 copë/pak. 10.40
Element i sipërm NONIUS 54 cm 100 copë 4043271 pakoja pakoja 100 copë/pak. 12.60
Element i sipërm NONIUS 64 cm 100 copë 4043272 pakoja pakoja 100 copë/pak. 14.80
Element i sipërm NONIUS 74 cm 100 copë 4043273 pakoja pakoja 100 copë/pak. 17.00
Element i sipërm NONIUS 84 cm 100 copë 4043776 pakoja pakoja 100 copë/pak. 19.20
Element i sipërm NONIUS 94 cm 100 copë 4043275 pakoja pakoja 100 copë/pak. 21.40
Element i poshtëm NONIUS CD 13,5 cm 100 copë 4042904 pakoja pakoja 100 copë/pak. 3.20
Element i poshtëm NONIUS 4 100 copë 4044395 pakoja pakoja 100 copë/pak. 4.40
Pako NONIUS 100 copë 4042905 pakoja pakoja 100 copë/pak. 0.62
NONIUS celik për UA 50/40 50 copë 4043278 pakoja pakoja 50 copë/pak. 2.45
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ELEMENT METALIK PËR PËRFORCIM TË FIBRËS
Përshkrim i prodhimit: Element metalik prej 
lamarine të zinkuar e prodhuar nëpërmjet 
procesit me vibrim dhe formim të llamarinës.

Përdorimi: Siguron lidhje stabile të shtresës 
izoluese me muret prej gips-kartoni.

Emri i prodhimit Cod SAP J.M.
e shitjes

Mënyra e 
dërgimit Paketimi Pesha /j.m.

(kg)
Lista e 

çmimeve
Element metalik për përforcim të fibrës 4042910 copë pakoja 100 copë/pak. 1.40

Emri i prodhimit Cod SAP J.M. e shitjes Mënyra e dërgimit Lista e çmimeve

Hapje për dyer fizarmonike - të përshtatshme për montim dhe të mureve dhe të tavanëve.
300 X 300 mm 4043259 copë copë
400 X 400 mm 4043260 copë copë
500 X 500 mm 4043261 copë copë
600 X 600 mm 4043262 copë copë
Hapje për dyer klasike - i përshtatshëm për montim të tavanëve.
300 X 300 mm 4043263 copë copë
400 X 400 mm 4043264 copë copë
500 X 500 mm 4043265 copë copë
600 X 600 mm 4043266 copë copë

HAPJE REVIZIONI PËR MURET DHE TAVANËT
Përshkrim i prodhimit: Hapësira e formuar midis 
pozitës origjinale dhe shtresës me gips-karton 
në suazat e murit është lokacion i përkryer për 
vendosje të instalimeve të ndryshme. Që kini 
qasje te këto instalime gjatë restaurimeve apo 
mirëmbajtjes, është e domosdoshme në pllakën 
e gips-kartonit të montohet një hapje revizore. 
Prodhimi është lidhje midis përzgjedhjes estetike 
dhe funksionalitetit.

Përdorimi: Hapjet vendosen në objektet banesore, 
jobanesore dhe industriale. Me instalimin e tyre 
fitohet qasje shumë e lehtë në bërthamën e 
cilësdo pozitë të përpunuar me gips-karton, e cila 
ka lloje të ndryshme instalimesh.
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