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A megrendelt árut a vevő által kért helyre szállítjuk (lehetséges a saját szállítóeszközzel 
történő elszállítás is). A lerakodást azonban, csak a megfelelő eszközökkel vagy ennek 
hiányában, elegendő mennyiségű ember segítségével javasolt elvégezni, annak 

A lemezeket száraz és szellős helyen javasolt tárolni, távol a káros anyagoktól (pld. 
trágya, sav).Az árut nem szabad közvetlenül a földre tenni.  A védőfóliával ellátott 
lemezeket nem szabad napsütötte helyen tárolni, felszerelésüket követően a védőfóliát 
azonnal el kell távolítani. A megvásárolt lemezeket maximum 3 hónapig javasoljuk 

Tárolás

A lemezek szereléséhez önfúró csavarjainkat javasoljuk, mivel ezek olyan speciális 
alátéttel rendelkeznek (EPDM), melyek teljes védelmet biztosítanak a nagyfokú 
hőingadozással szemben is. Az ajánlott csavar mennyiség: 5-8 db./m2. A lemezeket 
speciális, rezgő ólloval (Nibler) ajánlott vágni. Nem szabad azonban sarok csiszolót 
vagy flexet használni, mert ez könnyen a lakk sérüléséhez vezethet!!!  A munka 
befejeztével, távolítsunk el minden szennyeződést a lemez felületéről a szerelési 
utmutató és a garanciajegy utasításai szerint.

Szerelés

www.blachotrapez.eu
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Kínálatunk az alábbi kiegészítőket tartalmazza: 
tetőablak, tetőnyílás, ereszcsatorna, páracsöpögtető fólia, ablakpárkány, önfúró csavar, egyéb.
Teljes kínálatunk a következő weboldalon található: www.blachotrapez.eu
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 Profilolt kúplemez záróelem

CSEREPESLEMEZ 

megacélozza erejét!Velünk Velünk 

Szállítás
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megacélozza erejét!Velünk Velünk 

A mellékelt szinskála nem reprodukálja 100%-osan a valódi szineket tehát lehetnek eltérések a nyomtatott 
és a valós szinek között.A minták, és a valós termék között elenyésző külömbség elöfordulhat.

HPS200 Ultra réteg felépítése®

1. Dekorációs lakk

2. Alapozó festék

3. Metalikus Galvalloy réteg

4. Acélmag

 
akár 40 év deklarált jótállás

2. 2. Jégkristály szerkezetű lakk

3. Alapozó festék

5.  Acélmag

4.  Magnézium-Cink ECOProteckt bevonat

20 éves írott garancia

1. Felszíni dekorációs lakk

 1. Mattos dekorációs lakk

2. Alapozó festék

3. Magnézium-Cink ECOProteckt bevonat

4. Acélmag

15 éves írott garancia       

3. Magnézium-Cink 
ECOProteckt bevonat

4. Magnézium-Cink 
ECOProteckt bevonat

3. Organikus bevonat

2.Organikus bevonat

Pladur® Wrinkle matt bevonatú 
 acéllemez rétegfelépítése

Pladur® Relief IceCrystal
        matt bevonatúacéllemez rétegfelépítése

2. Alapozó festék

3. Metalikus Galvalloy réteg

Gerinc vegzáró
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Ablakpárkány
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Kizárólagosság a minőségre
           német ThyssenKrupp lemezek

21 Oromdeszkalemez
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Cserepeslemezeket többnyire lakóépületek, templomok és középületek 
tetőfedésére használunk. Termékeink: DIAMENT Plus, JOKER és Kingas 
klasszikus formát követnek, összhangot teremtve ezzel a hagyományos, és 
a modern formavilág között. Egyre népszerűbbek az új építkezések és a 
felújítási munkálatok során is. Teljesen automatizált gyártási technológiánk 
lehetővé teszi a lemezek vágását bármilyen szükséges méretben.

Így képesek vagyunk helytállni a legnehezebb megrendelések esetén is, 

ügyelve a képződő hulladék mennyiségére. Cserepeslemezeinket több 

színben kínáljuk: poliészter bevonattal, PLADUR® MAT  ThyssenKrupp vagy 

alumínium. Lemezeinken túl, a legjobb minőséget a komplett kiegészítő 

elemek, tömítések és rögzítések garantálják. A cserepeslemez hatalmas 

előnye a könnyű súlya: 4,5 kg/m2, vagyis közel tízszer könnyebb, mint egy 

hagyományos kerámia cserép.  A könnyű tető, így nem terheli le 

túlságosan sem a szerkezetet, sem pedig az egész épületet.

1195 mm
1120 mm
14 mm
22 mm
350 mm
850/950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

®

1195 mm
1100 mm
20 mm
23 mm
350/400 mm
850/950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

1195 mm

1210 mm
1150 mm
21 mm
19 mm
400 mm
950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

®

1210 mm

1200 mm

Tényleges fedőszélesség:
A cserépkiugrás magassága:

A profil magassága:
A cserépmodul hossza:

A tábla minimális hossza:
A tábla maximális hossza:

A lemez vastagsága: 

Teljes szélesség: 1200 mm
1120 mm
14 mm
22 mm
350/400 mm
950 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

Cserepeslemez 

1195 mm
1150 mm

1150 mm
1045 mm
20 mm
34 mm
350 mm
850 mm
5750 mm
0,5 - 0,6 mm

476 2733,5

155
32

515,5 mm
476 mm
32 mm
3 mm
29 mm
8000 mm
0,5 mm

Hagyományos kinézetű és modern formájú tetőpanel, kiálló széllel. Ezt a 
terméket olyan épületek felújításához javasoljuk, amelyek hatóságilag vagy 
építészetileg védettek, mint például a templomok. Azonban van rá 
leteőség, hogy modern épületek, családi házak és középületek fedéséhez 
is használják. Gyors, és egyszerű összeszerelésüknek köszönhetően ezek a 
termékek sokkal praktikusabbak mint a kétszélű lemezek és a magasabb 
merevítési tényező miatt, közvetlenül rászerelhetők a kialakult tetőlyukakra, 
merevítő gerendák alkalmazása nélkül. Az említett tulajdonságoknak 
köszönhetően ezt a panelt nemcsak tetőfedésre használhatják, hanem 
falak borításához is (vízszintesen és merőlegesen egyaránt).
A panelekbe épített záraknak köszönhetően, az elemek könnyen 
összeilleszthetők, nincs szükség más illesztő elemre.

TETŐ ÉS FALPANEL

A tető ellenáll minden időjárásnak Cserepeslemez 

Cserepeslemez 

Cserepeslemez 

Cserepeslemez Cserepeslemez 

Tényleges fedőszélesség:
A cserépkiugrás magassága:

A profil magassága:
A cserépmodul hossza:

A tábla minimális hossza:
A tábla maximális hossza:

A lemez vastagsága: 

Teljes szélesség:
Tényleges fedőszélesség:

A cserépkiugrás magassága:
A profil magassága:

A cserépmodul hossza:
A tábla minimális hossza:
A tábla maximális hossza:

A lemez vastagsága: 

Teljes szélesség:

Tényleges fedőszélesség:
A cserépkiugrás magassága:

A profil magassága:
A cserépmodul hossza:

A tábla minimális hossza:
A tábla maximális hossza:

A lemez vastagsága: 

Teljes szélesség:

Tényleges fedőszélesség:
A cserépkiugrás magassága:

A profil magassága:
A cserépmodul hossza:

A tábla minimális hossza:
A tábla maximális hossza:

A lemez vastagsága: 

Teljes szélesség:

Tényleges fedőszélesség:
Szél magasság:

Profil magasság:
Magasság:

Lap maximális hossza:
 Lemez vastagsága:

 

Teljes szélesség:
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