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Το MASTER BLOCK του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ αλλάζει τον τρόπο που χτίζουμε
Η εταιρία παρουσιάζει το πορομπετόν νέας γενιάς
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αλλάζει τον τρόπο που χτίζουμε με ένα νέο, καινοτόμο πορομπετόν
που είναι ανθεκτικό και φιλικό στο περιβάλλον. Το MASTER BLOCK του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ έχει ακριβείς διαστάσεις, κόβεται και επεξεργάζεται εύκολα προσφέροντας
υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα σε κάθε εφαρμογή. Έτσι, το χτίσιμο γίνεται εύκολο,
«καθαρό», γρήγορο και ποιοτικό.
Το MASTER BLOCK έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ασύγκριτο σε
ευκολία, οικονομία και εφαρμογές. Παράλληλα, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις
σύγχρονες τάσεις και αποτελεί βέλτιστη λύση για αειφόρες κατασκευές. Ιδανικό για
εσωτερική ή εξωτερική τοιχοποιία αλλά και για κάθε τύπου κατασκευή, είναι αξεπέραστο
σε κάθε απαίτηση για ποιότητα κατασκευής, ταχύτητα και εξοικονόμηση πόρων.
«Master» σε κάθε σύγκριση, το νέο πορομπετόν του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ εξασφαλίζει:
• Οικονομία & ταχύτητα: Μεγαλύτερη απόδοση, με αποτέλεσμα περισσότερα
τετραγωνικά και λεία τελική επιφάνεια.
• Μικρό βάρος – μεγάλη ευκολία: Είναι υλικό ελαφρύ με αποτέλεσμα την
ευκολότερη μεταφορά και βελτιώνει την εικόνα στο εργοτάξιο καθώς
ελαχιστοποιούνται τα προς απόρριψη υλικά.
• Καλύτερη ποιότητα κατασκευής: Οι μικρές ανοχές στις διαστάσεις των
στοιχείων MASTER BLOCK, εκτός από αισθητική αρτιότητα, εξασφαλίζουν
αυξημένη παραγωγικότητα του συνεργείου, ακρίβεια των κατασκευών, όπως και
οικονομία σε επόμενα στάδια.
• Θερμομόνωση: Εξοικονομεί ενέργεια, καθώς η πορώδης σύνθεση του MASTER
BLOCK διατηρεί το κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.
• Πυραντοχή: Το MASTER BLOCK με ταξινόμηση EUROCLASS A1 μπορεί να
αντέξει σε θερμοκρασίες έως 1.200°C. Είναι ιδανικό και για βιομηχανικές
κατασκευές ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
• Αντισεισμικότητα: Τα χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής του MASTER BLOCK
βελτιώνουν τη σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου.
• Πολυμορφικότητα & πολυχρηστικότητα: Είναι ιδανικό για την κατασκευή
κτιρίων αλλά και για ειδικές κατασκευές, διακοσμητικές εφαρμογές ακόμα και για
τη δημιουργία γλυπτών.
Το δομικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας MASTER BLOCK είναι διαθέσιμο σε επαγγελματίες
και ιδιώτες μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε όλη την
Ελλάδα.
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Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα
δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και
βιομηχανικών ορυκτών προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί
τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται σε
οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού χαρακτήρα έργα, μέχρι τα
μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση
επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει
καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος
LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει
ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com
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