Патентован модел за профила на метални керемиди GERMANIA,
GERMANIA SIMETRIC в Европейския съюз, Blachotrapez. Sp. z o.o.
№ Дизайн: 002289777-0002

ThyssenKrupp Pladur® Wrinkle Mat

При създаването на метални керемиди GERMANIA заложихме върху елегантен външен вид, трайност и икономичност.
Полезният модел на метални керемиди GERMANIA е защитен от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на
Европейския съюз, Дизайн №: 002289777-0002.
Като иновативен и уникален продукт, открояващ се от другите с по-висок профил и уникални тройни гънки, придава на
покрива изразителност, неподвластен на времето характер и нетрадиционен вид.
Метални керемиди GERMANIA ще направят Вашия покрив не само красив, но и изключително издръжлив и практичен.
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УНИКАЛЕН МОДЕЛ

Мислейки за Нашите Клиенти, ние се фокусираме върху най-високото качество на
предлаганите от нас продукти.
Благодарение на използването в производството изходен материал, предоставен
от реномирани производители като ThyssenKrupp Steel Europe, TATA Steel и US Steel,
метални керемиди GERMANIA се характеризират с висока устойчивост на износване,
замърсяване и корозия. Писмената гаранция на металните керемиди, в зависимост от
вида на покритието може да обхване период дори от 40 години.
В зависимост от индивидуалните предпочитания, ние разполагаме с атрактивна оферта
със защитни покрития с различна структура: ThyssenKrupp PLADUR® Relief Ice Crystal,
ThyssenKrupp PLADUR® Wrinkle Mat, Colorcoat HPS200®Ultra от TATA Steel, поцинкована
ламарина с покритие Poliester.

Colorcoat HPS200®Ultra by TATA Steel

Delivery: Germania ThyssenKrupp Pladur® Relief Ice Crystal
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Предимства на метални керемиди
1. Оригиналната форма с три гънки придава уникален вид на покрива. Единственият
по рода си модел на пазара!
2. Произведени от най-високо качество стомана, предоставена от реномирани
концерни, сред които е и лидерът на световния пазар ThyssenKrupp Steel Europe
3. Външен вид, успешно имитиращ покрив покрит с керамични керемиди, но
поради малкото си тегло металните керемиди са идеални за повторно покриване
на съществуващата стара сграда без пренатоварване на носещата конструкция.
4. Особено се препоръчва уникалното покритие ZM PLADUR® IceCrystal, което
допълнително подчертава различния характер и повишава устойчивостта
от надраскване. Стоманеният слой е защитен с микс от Цинк и Магнезий,
което значително удължава живота на металния лист и периода на неговата
експлоатация.
5. Писмената гаранция на металните керемиди в зависимост от вида на избраното
покритие може да обхваща период от 40 години.
6. Продуктът притежава сертификат за съответствие CE и е получил одобрение от
Европейския орган за технически одобрения за стоманен лист покрит с метален
слой ZM
7. Традиционен метод на монтаж
8. Богат избор от цветове, който дава възможност за постигане на перфектна визия
на сградата чрез съчетаване на цветове на покрива и покривните аксесоари
според индивидуалните изисквания на всеки клиент
9. Формата на металните листове осигурява удобно съхранение и транспорт
10. Ограничава до минимум количеството на брак с ефективна покривна широчина
от 1150 мм
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМТЕРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМТЕРИ
Обща ширина:
1220 mm
Ефективна покривна ширина:
1150 mm
Дебелина на мет.лист:
0,5 mm
Височина на профила:
20 mm
Височина на отскок:
25 mm / 30 mm
Минимална дължина на мет.лист:
720 mm
Максимлна дължина на мет.лист:
5 970 mm
Начало:
0 mm
Край:
20 mm
Дължина на модула:
350 mm

20 mm
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Unikalne, potrójne przetłoczenia gwarantują większe
usztywnienie blachy, zapewniając jednocześnie
podatność na obróbkę plastyczną.

Ново качество
						покриви

Wyprofilowane naroża umożliwiają natomiast idealne
dopasowanie do siebie arkuszy, czyniąc produkt
prostym i wygodnym w obsłudze.

Delivery: Colorcoat HPS200®Ultra by TATA Steel

GERMANIA е предназначена за всички видове покриви с наклон над 14 градуса. Прилага се както в ново
строителство така и при реновиране на стари сгради. Поради сравнително ниско тегло (4,5 кг / 1м²) не натоварва
допълнително отслабената конструкция на по-стари сгради.
Уникални тройни гънки, които гарантират по-голяма стабилност на
металния лист като същевременно се осигурява податливост към
пластична обработка.
Профилираните контурни краища позволяват перфектно прилягане на
листове един върху друг, което прави продукта лесен и удобен за монтаж.
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Цветове
Офертата включва метални керемиди GERMANIA
в широка гама от цветове, които позволяват
съчетаването с фасадата на сградата по избор на
клиента, задоволявайки дори и най-изтънчените
предпочитания.

Фирмата разполага с много широка гама от цветове в гланцирани и матови версии по известни стандарти. Технологията на печат не позволява точното
възпроизвеждане на цвета на покритието, следователно показаните цветове са примерни и служат за ориентация и могат да се различават от действителните.
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Мострите на цветове, които са обект на производствена технология, могат да се различават леко от тези, доставени на място.
www.blachotrapez.eu

Покривни аксесоари
БИЛЕН КАПАК

СНЕГОУПОР

НАКРАЙНИК НА БИЛЕН
КАПАК /ПРОФИЛИРАН/

ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ
НА БИЛО

ОБШИВКА ФРОНТОН

ОБШИВКА ФРОНТОН /
ШВЕДСКА/

НАДУЛУЧНА ОБШИВКА

ПОДУЛУЧНА ОБШИВКА

ПОДУЛУЧНА ОБШИВКА

ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН

СТЕННА ОБШИВКА

СТЕННА ОБШИВКА

УЛАМА

ВЯТЪРНА ОБШИВКА
/ПРОФИЛИРАНА/
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Изходен материал
Покритие Pladur® Zm EcoProtect coat - обновено и подобрено покритие чрез използването на иновативна метална сплав от цинк и магнезий
вместо досега съществуващото цинково покритие. Това подобрява защитата и осигурява по-дълъг живот на покритието.

Напречно сечение на метален лист с покритие

Pladur® Relief IceCrystal

Напречно сечение на метален лист с покритие Pladur® Relief IceCrystal

30 год. писмена гаранция

Напречно сечение на метален лист с покритие Pladur® Wrinkle Mat

Метален лист с патентована повърхностна структура, имитираща ледени
кристали и трипластова покривна система с дебелина мин.36 µm

20 год. писмена гаранция

Напречно сечение на метален лист с покритие Pladur® RAL Premium

Pladur® RAL Premium - гланц с цветове по известни стандарти, двупластова
покривна система с дебелина мин. 35 μm
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20 год. писмена гаранция
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Изходен материал
Напречно сечение на метален лист с покритие Poliester

Ламаринените листове са най-популярните покривни листове. В момента
се използва двустранно поцинкована ламарина със защитен грундов или
органичен лак, устойчиви на корозия. Последният слой е най-важен, тъй
като дава цвят и текстура,а освен това е изложен на външни влияния.

10 год. писмена гаранция

Colorcoat HPS200®Ultra
Colorcoat HPS200® Ultra се прилага към сертифициран метален слой
Galvalloy и се произвежда само и единствено от TATA Steel (Corus). Този
слой е смес от 95% цинк и 5% алуминий, което предоставя висока защита от
корозия, дори и по ръбовете на листа. Дебелината на органично покритие
в продукт Colorcoat HPS200 ® Ultra е 200 микрона
•
•
•
•
•

удвоява живота на цвят и блясък в сравнение с пластизолово покритие
висока устойчивост на краищата при разрез
гаранция CONFIDEX за период до 40 год.
продуктът не изисква проверка или поддръжка
гарантирана максимална издръжливост

40 год. писмена гаранция

Продуктът притежава сертификат за съответствие CE
и е получил одобрение от Европейския орган за технически
одобрения за стоманен лист покрит с метален слой ZM
ThyssenKrupp Pladur® Relief Ice Crystal

ТРАНСПОРТ

Поръчаните материали се доставят на посочен от клиента адрес (съществува и възможност за получаване със собствен транспорт). Разтоварването се извършва със
специално оборудване, а при отсъствието на такова - ръчно, чрез подходящ брой на хората с цел избягване на драскотини, деформации или други случайни повреди
(в съответствие с инструкцията за съхранение и гаранционните условия).

СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да бъде съхраняван в сухо и проветриво помещение, далеч от агресивни фактори (изкуствени торове, киселини). Материалът не трябва да е в
пряк контакт с пода. Материали, покрити с предпазно фолио не трябва да се поставят на места, изложени на пряка слънчева светлина (при този случай не забравяйте
незабавното отстраняване на фолиото). Препоръчително е закупените материали да не се съхраняват за период по-дълъг от три месеца (в съответствие с инструкциите
за съхранение и гаранционните условия).

МОНТАЖ

За монтиране на металните плоскости препоръчваме самонарезни винтове със специална EPDM шайба (характеризира се с изключителна устойчивост на ниски и
високи температури). Препоръчителен брой винтове, използвани за монтиране: 5-8 бр./м². Препоръчваме плоскостите да се режат със специални вибриращи ножици
(Nibler). Не използвайте ъглошлайфи, тъй като те причиняват щети по покритието!!! След приключване на работата трябва да бъдат отстранени всички остатъци от
повърхността на листа.

11

www.blachotrapez.eu

Инструкции за монтаж
2a

1

Уверете се, че покривът е прав. Малките разлики
могат да бъдат преодолени с корекция на гредата
на билото. В случай на твърде големи различия
заменете неравните части на покрива.

2b

В случай на черна хартия трябва допълнително да
се монтират дървени летви.

Металните керемиди в никакъв случай не
трябва да се поставят върху черна хартия.

2c

Препоръчваме да се се използва паропропусквателно фолио, подходящо за дървени конструкции.
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Installation instruction
3

4
350 mm

350 mm

~1

2m

m

350 mm

250 mm

Внимание! Крайната летва трябва да се постави 12 мм повисоко в сравнение с останалите.
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Препоръчително закрепване до дървената конструкция и при
застъпване на 2 листа.
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Instrukcja montażu

Лесен и бърз монтаж, базиран на традиционния метод
за монтиране на метални керемиди
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Препоръчваме монтажът да започне отляво.
Последователността на полагането на металните
листове е представена на илюстрацията.

Закрепете металните листове за летвите, използвайки
винтове с дължина 35 мм. Средният разход на
винтове е около 6-7 бр./м2. За свързване на 2 листа
използвайте по-къси винтове (напр. 19 мм)

Забранява се използването на
инструменти, причиняващи термален ефект.
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