
Olete õiges kohas kui… 

OTSITE KVALITEETI JA MÕISTLIKKU HINNASUHET 

Benders on pereettevõte, teame kui oluline on teistega arvestamine, arvamuste ja soovide ärakuulamine. Samuti suhtleme 

ka Sinuga, väärtustame oma kliente rohkem nagu pereliikmeid, kellega koos oleme valmis tööd tegema parima tulemuse 

nimel. Võid meile kindel olla. 

*Benders kivikatuse tugevused

 Benders kivikatus on üks enamlevinud kivikatustest Eestis ja Skandinaavias

 Murevaba investeering, 30 aastat garantiid, usume oma toodetesse, need on toodetud

vastavalt kõrgetele kvaliteedinormidele

 Benders katusekivid sisaldavad läbinisti värvimulda.

 Benders katusekividel on 4 pinnaviimistlusastet

a) Brilliant – metallik pigmendi ja kõrgläikega pinnakate

b) Candor – kõrgläikega pinnakate

c) Lõppviimistluskihiga – kahekordse lõppviimistluskihiga pinnakate

d) Antiik – ilma pindmise viimistluseta pinnakate

 Benders katusekivi topelt lukusoon tagab kivide ühilduvuse ja kindla veepidavuse

 Vastupidav erinevatele ilmastikuoludele, tootmiskogemus alates 1960 aastast

 Mugavaim paigaldus, säästa raha, 5kivi pakis teeb paigalduse eriti kiireks.

 Rahulik elu ja magus uni - Madalaima müratasemega katus on kivikatus

 Teeme elu lihtsaks ja mugavaks, soetad kõik ühest kohast, meie pakutav mugavus ja

kvaliteetsed lahendused ei tähenda Sinu jaoks kallimat hinda.

 Suur valik tooteid kohe saadaval, meie Eesti logistikakeskuses on kaup kohe saadaval.

 Kõik jõuab kohale õigeks ajaks. Kiire tarne otse objektile, võimalik katusele tõste.



*Moodulkorstnad

TONA 

 TONA tec on uue põlvkonna moodulkorsten

 Kvaliteetne kergbetoonist mantelplokk

 Kvaliteetne HighTech keraamiline siselõõr

a) On 50 cm kõrge, saab kiiresti üles ehitada, jääb vaid üks ühendus meetri kohta

b) Turvalise süvendiga ühendus, kindel ühendus ja lihtne paigaldus

c) Väga vastupidav, rohkem kuumakindlust, lekkimiskindlam.

 Üle 120 aasta tootmiskogemust

 Sobib kõikide kütuseliikide -ja küttekehadega

 Võimalik mitmelõõrisüsteem koos tuulutuslõõriga

 Võimalik valida täiskomplekt kuni korstna plekkmantli ja vihmamütsini

 Töötemperatuur kuni 600 °C

 Garantii 30 aastat

Scancore 

 Sobib puuküttekehadele: pliidid, ahjud, kaminad ja saunakerised

 Kvaliteetsest vulkaanilisest laavakivist

 Töötemperatuur kuni 600 °C

 Võimalik valida täiskomplekt kuni korstna plekkmantli ja vihmamütsini

 Väga hea hinnaga toode

 10 aastat garantiid

Moodulkorstende komplektid on saadaval meie Eesti logistikakeskuses, mis tagab kiired tarned. 



*Benders tänavakivid

 DISAIN - Kas oled otsimas unikaalset lahendust, aga kõik valikud tunduvad ühesugused? Meie

tootevalikus on väga suur valik erinevaid maastikukujundusmaterjale. Me teame, et kõikide

klientide soovid on erinevad ja igale projektile tuleb läheneda individuaalselt. Leiame

koostöös just Sulle sobiva lahenduse.

 KVALITEET –  oleme kindlad, et Benders Rootsi kvaliteediga tänavakivid on väga vastupidavad

raskustele ja erinevatele ilmastikuoludele, nii saame ka lubada Sulle 10 aastase

tehasegarantii

 TEENINDUS – Oleme Sinu jaoks olemas terve projekti vältel, nõustamisest kuni objekti

valmimiseni.

 LOGISTIKA – Meie logistikakeskus asub Eestis, nii saame teostada kiireid tarneid ja

järelteenindust otse Sinu objektile.

 MEIE JAOKS OLULINE – Hästi kujundatud haljastused ja rahulolevad kliendid, kes leidnud

meiega koostöös just neile sobivad lahendused, see on meie tööperele oluline ja motiveerib

tegutsema.




