
SUPERENVÀ
®

Peces ceràmiques de gran 
format per a envans 
Muntatge fàcil, ràpid i econòmic
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de gran format

CERÀMICA BELIANES fabrica SUPERENVÀ, una peça ceràmica 

encadellada de grans dimensions, molt pràctica i �able, 

que permet aixecar envans de forma fàcil, ràpida i segura.

Se’n comercialitzen quatre models.Peces ceràmiques 

Pes aproximat (kg)

Peces / m

* S’accepta una variació de pes d'un 3%

Muntatge de premarcs i 

regles telescòpiques.

Col·locació amb o sense 

franja de poliestilè.

Fàcil adaptació a 

les mesures de l’obra.

 Ancoratge de l’envà al mur. Muntatge d’una cantonada 

amb les peces alternades.

Instal·lació i muntatge
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Tecnologia i qualitat 

per a un muntatge 

fàcil, ràpid i econòmic

SUPERENVÀ li permet treballar de manera 

dinàmica i senzilla per aconseguir acabats 

d’alta qualitat, amb superfícies planes i 

preparades per al revestiment i/o l’enrajolat.

JUNTURA DE DILATACIÓ

L’última peça es col·loca contra el 

forjat amb 2/5 cm de guix. 
Aquest espai de tolerància absorbeix els 

possibles moviments de l’estructura.

OBERTURA DE REGATES 

Fàcil obertura de regates 

verticals i horitzontals.

UNIÓ EN T

Cada dues �leres (segona i quarta) 

cal fer un tall en angle que penetri 

dins de l’altra peça com a reforç.

CANTONADA

Cal creuar una �lera de cada 

dos del SUPERENVÀ.

5 PECES D’ALTURA

Les dimensions de 

SUPERENVÀ (50 x 51’5 cm) 

permeten cobrir l’alçada 

d’un envà estàndard 

amb només 5 peces.

Vista d’una cantonada. Unió d’envans. Acabat i coronament contra 

el sostre (cinquena �lada).

Alineació de �lades. Articulació amb el forjat amb 

una juntura de 2/5 cm de guix.



CERAMICA BELIANES, S.L.   

Ctra. Bellpuig-Belianes, km. 6,7. 

25266 BELIANES (Lleida)   

www.ceramicabelianes.com    

info@ceramicabelianes.com   

T. 973 33 07 39     F. 973 33 11 73

034/000637

Peces ceràmiques de primera qualitat (certi�cació 

AENOR) fabricades amb les millors argiles.

Un equip humà emprenedor i especialitzat amb més 

de 40 anys d’experiència en el sector.

Nova i espectacular fàbrica d’alt rendiment equipada 

amb els darrers avenços tecnològics.

Gran inversió en logística per poder satisfer els 

encàrrecs dels clients de forma puntual i solvent.


