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Фирма ШЛОС ООД е с  дългогодишна история.

За това време с активност и последователност фирма ШЛОС ООД заема 
сериозни позиции в строителния бранш и по-конкретно в покривното 
строителство. 

Фирмата е вписана в Камарата на строителите в България. 
Сертифицирана е по ISO 9001,18001 и 14001 за управление на качеството, 
опазване на здравето и околната среда. Също така притежава сертификат 
буква „Е“ за ремонт и реконструкции на сгради - паметници на културата.
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Отговаряйки на изискванията на пазара и прилагайки висок стандарт в 
контрола на качеството, фирма ШЛОС  предлага на клиентите си изграждане 
на дървения скелет на сградната покривна или фасадна конструкция, 
изпълнена прецизно с импрегниран дървен материал, скрепена със 
съвременни крепежи и планки, с необходимите топлоизолации, пароизолации 
и хидроизолации, предвидени по детайла на съответния проект.
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Фирмата предлага и богат избор финишни покрития за фасади, покривни 
конструкции, водоотвеждане и обшивки от титан-цинк и мед. Фирмата 
предлага като алтернатива материал от по-нисък ценови диапазон и 
изборът е насочен към пластифицираните покрития, а именно - PLX, Prelaq 
Energy, Hairline Copper.
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За наклони по-малки от 16º, фирмата изпълнява обшивки по системата 
„двоен фалц” или „летвена обшивка”, като детайлите се заготвят машинно, 
при монтаж се скопчават също с машини и така се повишава надеждността, 
производителността и естествено подобрява цялостната визия на 
обекта.

В зависимост от наклоните на покрива за съответния обект се предлага 
и богат избор от форми на шиферни плочки, използвани за големи наклони на 
покриви, мансардни скатове и фасади.
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За равни покриви, както и за  терсаси, се предлага PVC мембрана, която 
може да се съчетае перфектно с дървен декинг.

Предлага се  различни  решения на системи за водоотвеждане.
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Също така, ШЛОС ООД изпълнява покривни конструкции с керемиди 
керамични, внос от Германия, а от скоро доставя и монтира каменни 
покривни шисти от Испания, с което се запълва цялата продуктова гама на 
финишни покривни покрития  и така се отговаря на високите изисквания на 
пазара.

Изграждат се метални конструкции и се изработват различни изделия 
от метал-маркизи, oрнаменти, огради, био камини.
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Фирма ШЛОС изпълни ремонта на покрива на Западното крило на 
Националната Художествена Галерия на площад „Ал.Батенберг” над 1200 
кв.м. комбинация от титтан цинкови обшивки и каменни шисти от Испания, 
възстановяват се и уникални архитектурни елементи обшивки по корнизи, 
маии, капандури и люнети над 20 броя.


