
ÚJ BÁDOGOS 
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A BP2 márka folyamatosan fejleszti és ügyfelei igényeihez igazítja termékeit, ezért aktualizáltuk 
és frissítettük a kínálatunkban szereplő bádogos elemeket, minek köszönhetően lerövidül a tetőn 
végzett munka ideje és garantálja a szolíd magas esztétika elérését. Professzionális beépítésük kulcsa 
a minden részletében kidolgozott tetőfedés sikerének.

Az új bádogos elemekről bővebben az alábbiakban olvashat:

 
OROMSZEGÉLY III

Két részből álló bádogos elem ami egy alsó elvezető 
vályúból és egy felső oromszegélyből áll. Ismertető jegyei 
az oldalán kialakított esztétikus mintanyomatok. További 
előnyei az alsó részben kialakított rögzítési pontok 
mélyedései, melyeknek köszönhetően nem szükséges 
már csavarral rögzíteni az oromszegély tetején, hanem 
falcolással összekapcsolható s egyúttal rögzíthető is.

 
ERESSZEGÉLY  

Bádogos elem, mely a víz elvezetésére szolgál a fóláról 
az ereszbe (homlok tartóvasak esetében) vagy az alsó 
eresszegélyen túlra (szarufára szerelt tartóvasak esetében)

Új bádogos elemek kínálatunkban!

ÚJDONSÁG

Kattintson ide, ha többet 
szeretne megtudni.

 
FALSZEGÉLY DILATÁLÓ LÉCCEL

Kétrészes bádogos elem, mely a fal és a burkolat közötti 
tömítés biztosítására szolgál. Biztosítja a lemezek szabad 
mozgását hőtágulás hatására.

http://bp2.eu
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LAMBDA 2.0 PANELTOLDÓ
[BÁDOGOS ELEMEK ÚJ VERZIÓJA]

A panelek hosszirányú összekötését biztosító ún.toldó. 
Garantálja ezen kapcsolatok magas esztétikáját.

 
UNIVERZÁLIS ALSÓ ERESZSZEGÉLY / 
OROMSZEGÉLY MEGHOSSZABÍTÁSA 

Az univerzális alsó eresszegély 
ismertetője a speciális alsó hajtása, 
ami egyrészt az ereszalj lezárására 
szolgál, másrészt pedig mint az 
ormszegély meghosszabításaként 
is funkcionál.

 
OROMSZEGÉLY III - LAMBDA 2.0

Az oromszegélyt esztétikus oldalsó dombornyomatok 
jellemzik. További előnyt jelentenek az alsó részen 
található rögzítési mélyedések, amelyeknek 
köszönhetően a rögzítő csavarok gyakorlatilag 
láthatatlanok a szem számára.
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