Modułowe Dachówki Blaszane

informacje
techniczne
Wśród głównych atutów
dachówki modułowej Z
wymienić można
+ przetłoczenie typu Z
sprawiające, że wkręty
oraz łączenia pomiędzy
arkuszami stają się
niezauważalne,
+ gwarantowaną
powtarzalność koloru
i struktury,
+ niedostępną wcześniej
precyzję wykonania
każdego elementu
systemu dachowego
dzięki zrobotyzowanej
i zautomatyzowanej
linii produkcyjnej,
+ dostępność od
ręki i możliwość
natychmiastowej wysyłki
do dowolnej lokalizacji,

+ profesjonalne pakowanie
i zabezpieczanie produktu
redukujące ryzyko
wystąpienia uszkodzeń
podczas załadunku,
transportu i rozładunku,
+ nieosiągalną dla zwykłych
modułówek ochronę
krawędzi ciętych przed
korozją dzięki autorskiemu,
chronionemu prawnie
przetłoczeniu typu Z ,

+ redukcję zużycia wkrętów.
Przetłoczenie typu Z
działa na zasadzie zamka,
eliminując konieczność
zszywania arkuszy
w tym miejscu, dzięki
czemu, wymagane
w konkurencyjnych
produktach, wkręty stają
się zbędne,
+ nieograniczona swoboda
w kształtowaniu pokrycia
i redukcja do minimum
zużycia materiału dzięki
symetryczności modułu,
+ dedykowane obróbki
i system rynnowy I
RI
dopełniające obrazu
świetnie dopracowanego
systemu dachowego.
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szerokość efektywna 1150
szerokość całkowita 1212

Parametry techniczne w mm
zerokość efektywna
zerokość całkowita
rubość blachy
Wysokość całkowita pro lu
Wysokość przetłoczenia
ługość modułu
Powierzchnia efektywna
krycia pojedyńczego arkusza
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rozstaw łat 50 mm
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Z
Roof to podstawowa
wersja linii modułowych
dachówek Z
.
ynamika formy zawarta
w pochyłościach geometrii
modułowej dachówki
blaszanej Z
Roof sprawia,
że doskonale sprawdza
się ona w nowoczesnym,
niekonwencjonalnym
budownictwie. A wysokie
tłoczenie, przywodzące na
myśl tradycyjne dachówki
ceramiczne, powoduje,
że równie chętnie stosowana
jest w restaurowanych
i zabytkowych obiektach.
stetyka tego pokrycia
zostaje osiągnięta
przez ukrycie mocowań
w cieniu powstającym dzięki
zastosowaniu przetłoczeń
typu Z oraz przez brak
wkrętów na powierzchniach
przetłoczeń.
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2 cm
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Z
Look to rozwinięcie
idei modułowych dachówek
blaszanych Z
Roof.
Zachowując atuty i korzyści
podstawowej wersji systemu,
wariant ten wyróżnia się
całkowitą eliminacją wkrętów
widocznych na powierzchni
dachu. Zaawansowany,
a zarazem niezwykle prosty
w instalacji, system montażu
sprawia, że wkręty są ukryte
pod arkuszami. W efekcie
otrzymujemy pokrycie
dachowe o atrakcyjnym,
symetrycznym wzorze,
którego harmonii nie zakłóca
żaden element mocujący
ani otwór montażowy. est
to rozwiązanie idealne
tam, gdzie wymagana jest
najwyższa estetyka bez
jakichkolwiek kompromisów.
Parametry techniczne, sposób
pakowania i zabezpieczenie
produktu pozostają takie
same jak w przypadku
wariantu Z
Roof.
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