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„MANUFAKTUR“

Attraktív kúpdísz és dekoratív kerámia tartozék

A „NUANCE“ kreatív kúpdísz
nemes engóbozott bevonattal
vagy „FINESSE“ és „NOBLESSE“
színes mázzal is kapható.

Kúpkakas
(mag. kb. 45 cm)

Bagoly
(mag. kb. 50 cm)

Oroszlán
(mag. kb. 30 cm)

Sas
(mag. kb. 65 cm)

Galambpár
(mag. kb. 30 cm)

Kiscica
(mag. kb. 25 cm)

„Terra tetőmacska“
(mag. kb. 68 cm)

„Ereszmacska“
csepegtető
(mag. kb. 12 cm)

Alvajáró
(mag. kb. 48 cm)

Tetön csúszó
Articsóka
(hossza kb. 67 cm) (mag. kb. 40 cm)

Articsóka
(mag. kb. 25 cm)

Kúpgömb
(mag. kb. 30 cm)

Kúptüske
(mag. 60 cm)

Kúptüske
(mag. 45 cm)

Kúptüske
(mag. 40 cm)

Kúpcsúcs
(mag. 45 cm)

Kúpcserép kezdőés zárókorong,
évszám

kúpcserép kezdő- kúpcserép kezdőés zárókorong,
és zárókorong,
oroszlánfej
virágforma

Kúpkereszt
(mag. kb. 50 cm)

19 mm

A legjobb minőség jegyei

3 mm

Változtatható léctávolság

Bordázott felületkialakítás

Variálható, kivitelezö barát, valamint esztétikus tetőkép –
cserépvágás nélkül.

Kiváló védelmet nyújt hócsúszás ellen.

Változtatható fedési szélesség
Variálható, kivitelezö barát, valamint esztétikus tetőkép cserépvágás nélkül.

42 %

Biztonságos átfedés
Ami később nem látszik, az védi a tetőt tartósan az esőtől,
a hótól és a vihartól.

10°- 90°

Tetőhajlásszög szerinti alkalmazhatóság
A kerámiacserepeink a kiváló horonykialakításuknak köszönhetően
alacsony, akár 10 fokos tetőhajlásszögtől is alkalmazhatóak. A
megadott minimális tetőhajlás már „esőbiztos“ alátéthéjalással is
kivitelezhető.

„TETŐVÉDŐ FAKTOR“
A „FINESSE“ és „NOBLESSE“ program évezredek óta ismert és a
legújabb gyártástechnológiával megvalósított beégetett mázas
felületvédelme biztosítja a felületek eső és hó általi tisztítását és
ezáltal szavatolja a tető értékállóságát.

XXL

Automatizált kiégetés
A legfinomabb felület és felületkialakítás „H”-kazettákban történö
égetési eljárással.

Öt erőteljes oldalborda
Vízbetörés elleni védelem még erős szélnyomásnál és alacsony
tetőhajlásszögnél is.

Hangsúlyos hornyolások
„Fej- és lábtartományban” vízbetörés elleni védelem még erős szélnyomás és alacsony tetőhajlásszög esetén is.

Alsó védőbordák
Javított statika és az esetleg keletkező kondenzvíz elvezetése az alatta
lévő cserepeken történik.

Fedett zárt hornyok
A tartós használat és az esőállóság hosszú távú biztosítása
érdekében nincs szennyeződés-lerakódás a vízelvezető
hornyokban.

„KERALIS“

Biztonság a háromszoros cserépfül következtében

A legfinomabb nyersanyagok felhasználása és az egyedülálló feldolgozás
a legnemesebb felületet, valamint homogén cseréptestet eredményez. Az
egyedülálló eljárás a legmagasabb optikai igényeket is kielégíti.

A szabványkövetelményekhez képest háromszoros biztonság mellett a
vágott cserepek rakásánál is hasznos (pl. vápáknál és éleknél).

Nagy formátumú tetőcserepek

Műemléki tetőkialakítás

Gyors és gazdaságos tetőfedés, kevesebb mint 10 db cserép/m2 Gyors és
gazdaságos tetőfedés, kevesebb mint 10 db cserép.

A méret és a tradicionális formátum következtében hozzáépítésekhez és
javítási munkákhoz felhasználható.

