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Innovatív bádogos elemek, amelyek 
felgyorsítják a tetőfedő munkákat

A bádogos elemek kategóriák

A tetőfedő szakemberek véleményét követve olyan dedikált bádogos elemeket hoztunk létre, 
amelyek érezhetően leegyszerűsítik és felgyorsítják a munkát, és segítenek elkerülni a technikai 
hibákat.

A  bádogos elemek a legújabb termékcsaládunkat egészítik ki, többek között a PANEL, 
MODULAR és COMPACT SERIES termékcsaládhoz tartozó termékeket. A munkaidő 
optimalizálása érdekében nemcsak a kompatibilitásra és a színek széles választékára, hanem a 
tartósságra és a könnyű felszerelhetőségre is figyelmet fordítottunk.

Szkennelje be a kódot 
a szerelési utasítások 
letöltéséhez.

Oromdeszka szegélyek Gerinclemezek Vápaszegélyek és  ereszszegélyek

Falszegélyek Tartozékok
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Oromdeszka szegély ADAPT - 
ÚJDONSÁG
A MODULAR, COMPACT SERIES termékeknek dedikált bádogos elem. Az 
oromdeszka szegély felső elemének behajtása megkönnyíti a vízelvezető csatorna 
külső falára történő felszerelését. Az oromdeszka szegély el van látva szerelési 
mélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán való rögzítés pontjait jelölik meg. Ennek 
köszönhetően a szerelőcsavarok nem láthatók. A legnagyobb előnye, hogy a fedés 
szélessége az oromdeszka szélességének megfelelően állítható. (Az állítási tartomány 
240 mm és 320 mm között van.) A készlethez tartozó vízelvezető csatorna, amely az 
oromdeszka szegély akasztójaként szolgál, úgy van kialakítva, hogy elvezesse a vizet 
a tető széléről. A bádogos elemek jobb és bal oldali változatban is kaphatók.
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lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 550 mm

magasság 240-320 mm

A  bádogos elemek tökéletes illesztése 
a tetőfedéshez.

A fedés az oromdeszka szélességének 
méreteitől függően állítható. Az állítható 
tartomány mértéke 220 mm és 320 mm 
között van, aminek köszönhetően  a 
bádogos elemek  sokféle tetőszerkezethez 
felhasználhatók.

Egyszerű szerelés és problémamentes 
szállítás.

A  bádogos elem moduláris formája  
megkönnyíti az egy személy által magasban 
végzett szerelést  és
a optimalizálja a projekttel kapcsolatos  
szállítási  költségeket valamint a tetőre 
történő bádogos elem  feljuttatását.

A legmagasabb szintű esztétika 
kompromisszumok nélkül.

A láthatatlan rögzítési rendszer eleganciát 
kölcsönöz, egységes és harmonikus 
tetősíkot teremt, amelyet semmilyen plusz 
elem vagy szerelőnyílás nem torzít.

ÁLLÍTHATÓ 
BURKOLÁS

MODULARITÁS

ADAPT 
balra

ADAPT 
jobbra

LÁTHATATLAN 
CSAVAROK

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a 
szereléséhez szükséges idő lecsökkent, 
illetve a szerelési hibák elkövetésének 
és a csavarok helytelen elhelyezésének 
kockázatát is kiküszöböltük.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK
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Oromdeszka szegély ADAPT
PANEL SERIES - ÚJDONSÁG
A PANEL SERIES termékeknek dedikált bádogos elem, amelyre a páratlan esztétikája 
és felületén látható csavarok  kiküszöbölése jellemző. Az oromdeszka szegély felső 
elemének behajtása megkönnyíti a panel szélére történő felszerelését. A legnagyobb 
előnye, hogy a fedés szélessége az oromdeszka szélességének megfelelően 
állítható. (Az állítási tartomány 240 mm és 320 mm között van.)  Az oromdeszka 
szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán való 
rögzítési pontjait határozzák meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok nem 
láthatók. A bádogos elemek jobb és bal oldali változatban is kapható.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 550 mm

magasság 240-320 mm
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A  bádogos elemek tökéletes illesztése 
a tetőfedéshez.

A fedés az oromdeszka szélességének 
méreteitől függően állítható. Az állítható 
tartomány mértéke 220 mm és 320 mm 
között van, aminek köszönhetően  a 
bádogos elemek  sokféle tetőszerkezethez 
felhasználhatók.

Egyszerű szerelés és problémamentes 
szállítás.

A  bádogos elem moduláris formája  
megkönnyíti az egy személy által magasban 
végzett szerelést  és
a optimalizálja a projekttel kapcsolatos  
szállítási  költségeket valamint a tetőre 

A legmagasabb szintű esztétika 
kompromisszumok nélkül.

A láthatatlan rögzítési rendszer eleganciát 
kölcsönöz, egységes és harmonikus 
tetősíkot teremt, amelyet semmilyen plusz 
elem vagy szerelőnyílás nem torzít.

ÁLLÍTHATÓ 
BURKOLÁS

MODULARITÁS
LÁTHATATLAN 
CSAVAROK

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a 
szereléséhez szükséges idő lecsökkent, 
illetve a szerelési hibák elkövetésének 
és a csavarok helytelen elhelyezésének 
kockázatát is kiküszöböltük.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

ADAPT 
balra

ADAPT 
jobbra
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Oromdeszka szegély III 
- ÚJDONSÁG
Egy bádogos elem, amely lezárja a tető szélét. A deszka (vagy szarufa) külső 
felületét védi az időjárási viszonyoktól, és nagyban emeli a tetőfedés esztétikáját. Az 
oromdeszka szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán 
való rögzítés pontjait határozza meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok alig 
láthatók.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 150 mm
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ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez 
szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési 
hibák elkövetésének és a csavarok helytelen 
elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás 
fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás 
fellépésének lehetőségét  , véd a termikus 
feszültségek ellen, amelyek deformálják a 
lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és 
tartósságát.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

ANTI WAVE 
RENDSZER
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Oromdeszka szegély II 
- ÚJDONSÁG
Egy bádogos elem, amely lezárja a tető szélét. A deszka (vagy szarufa) külső 
felületét védi az időjárási viszonyoktól, és nagyban emeli a tetőfedés esztétikáját. Az 
oromdeszka szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán 
való rögzítés pontjait határozza meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok alig 
láthatók.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 150 mm
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ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez 
szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési 
hibák elkövetésének és a csavarok helytelen 
elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás 
fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás 
fellépésének lehetőségét  , véd a termikus 
feszültségek ellen, amelyek deformálják a 
lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és 
tartósságát.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

ANTI WAVE 
RENDSZER
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Oromdeszka szegély II 
- ÚJDONSÁG
Egy bádogos elem, amely lezárja a tető szélét. A deszka (vagy szarufa) külső 
felületét védi az időjárási viszonyoktól, és nagyban emeli a tetőfedés esztétikáját. Az 
oromdeszka szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán 
való rögzítés pontjait határozza meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok alig 
láthatók.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 150 mm

20

14
0

15

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez 
szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési 
hibák elkövetésének és a csavarok helytelen 
elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás 
fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás 
fellépésének lehetőségét  , véd a termikus 
feszültségek ellen, amelyek deformálják a 
lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és 
tartósságát.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

ANTI WAVE 
RENDSZER
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AIR gerinclemez - ÚJDONSÁG

A  szellőztetett  1 m hosszúságú gerincelem egy bádogos elem, amely a tetőfedést 
a gerinc helyén lezárja. A PANEL SERIES tetőfedéshez van dedikálva. A feladata a 
tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése. A szellőztetett gerinclemezek 
legnagyobb előnye a homlok falon gyárilag készült perforáció, amely lehetővé teszi 
mind a tetőfedés, mind a padlástér szellőztetését további szellőzőléc használatának 
kiküszöbölésével.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 1088 mm

magasság 85 mm
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ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás 
fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás 
fellépésének lehetőségét  , véd a termikus 
feszültségek ellen, amelyek deformálják a 
lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját 
és tartósságát.

Egyszerű szerelés és problémamentes 
szállítás.

A  bádogos elem moduláris formája  
megkönnyíti az egy személy által magasban 
végzett szerelést  és
a optimalizálja a projekttel kapcsolatos  
szállítási  költségeket valamint a tetőre 
történő bádogos elem  feljuttatását.

Hatékony tetőszellőztetés.

A gyárilag készült perforáció lehetővé teszi
a tető hatékony kiszellőztetését , ezzel 
helyettesítve a szellőző léc használatát, 
aminek köszönhetően a projekt 
befejezéséhez szükséges idő észrevehetően 
lerövidül

ANTI WAVE 
RENDSZER

MODULARITÁS
 GYÁRILAG 
KÉSZÜLT 
PERFORÁCIÓ
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Vápaszegély - ÚJDONSÁG

A vápaszegély egy bádogos elem, amely a két független  tetőlejtőről lefolyó víz 
összegyűjtését és  az ereszcsatornába  való elvezetését biztosítja. A szélesített 
vízszigetelő léc miatt, amely a panel lemezek beakasztásához szolgál  a PANEL 
SERIES termékcsalád termékeihez van dedikálva

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 95 mm

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Megnövelt tömítés egy innovatív 
megoldásnak köszönhetően.

A vápaszegély peremzónájának hajlítása  
növeli a csatlakozás tömítését, ezzel 
megakadályozva a víz bejutását a tetőtérbe.

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás 
fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás 
fellépésének lehetőségét  , véd a termikus 
feszültségek ellen, amelyek deformálják a 
lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és 
tartósságát.

TÖMÍTETTSÉGMICRO RIB

150

50

95

50
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Vápaszegély - ÚJDONSÁG

A vápaszegély egy bádogos elem, amely a két független az ún. vápában találkozó 
tetőlejtőről lefolyó víz összegyűjtését és  az ereszcsatornába  való elvezetését 
biztosítja

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 95 mm

175

25

95

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Megnövelt tömítés egy innovatív 
megoldásnak köszönhetően.
  
A vápaszegély peremzónájának hajlítása  
növeli a csatlakozás tömítését, ezzel 
megakadályozva a víz bejutását a tetőtérbe.

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás 
fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás 
fellépésének lehetőségét  , véd a termikus 
feszültségek ellen, amelyek deformálják a 
lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és 
tartósságát.

TÖMÍTETTSÉGMICRO RIB

25
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Az indító felső ereszszegély 
PANEL SERIES - ÚJDONSÁG
Az  indító felső ereszszegély egy bádogos elem , amely lezárja az ereszcsatorna és a 
tetőfedés közötti teret.  Előnye, a BEND LOCK rendszer beakasztási funkciója, amely 
a PANEL SERIES termékeken található.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 155 mm
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ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a 
szereléséhez szükséges idő lecsökkent, 
illetve a szerelési hibák elkövetésének 
és a csavarok helytelen elhelyezésének 
kockázatát is kiküszöböltük.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK
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Gerinclemez IZI

Az IZI gerinclemez egy bádogos elem az IZI moduláris cserepeslemezhez, amely 
a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A feladata a tető gerincének letömítése és 
esztétikus befejezése.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 75 mm

75

85

230

75

30

Megnövelt tömítés egy innovatív 
megoldásnak köszönhetően.
  
A vápaszegély peremzónájának hajlítása  
növeli a csatlakozás tömítését, ezzel 
megakadályozva a víz bejutását a tetőtérbe.

TÖMÍTETTSÉG
ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Gerinclemez ZET

Az ZET gerinclemez egy bádogos elem az ZET moduláris cserepeslemezhez, amely 
a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A feladata a tető gerincének letömítése és 
esztétikus befejezése.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 1950 mm

magasság 75 mm

75

230

35

175
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Félköríves gerinclemez

A félköríves gerinclemez egy bádogos elem, amely a tetőfedést a gerinc helyén 
lezárja. A feladata a tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése. A félköríves 
alakja a cserepeslemezekhez igazodik.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 75 mm

75

230

35

175

Félköríves széles 
gerinclemez
A félköríves széles  gerinclemezt a tető gerincének lezárásához  használják, annak 
megadva  a monumentális megjelenését. Felelős a tömítésért is. lemez 

vastagsága 
0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 109 mm

82
109

301

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 
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Trapéz gerinclemez

A trapéz gerinclemez egy bádogos elem, amely a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. 
A feladata a tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése. Ahogy a neve is 
mutatja, trapézlemezekhez használják, és alakja megfelel a trapéz alakjának.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 90 mm

60

20

90
70

95

215

Gerinclemez végzáró

 A gerinclemez záróeleme a gerinclemez végzáró , ez  egy fedő és védő elem, amely 
kiegészíti a befejezés esztétikáját. lemez 

vastagsága 
0.5 mm

hosszúság 220 mm

magasság 80 mm

80

225

35

175

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 
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Ereszszegély Felső ereszszegély

Bádogos elem, melynek funkciója a kondenzvíz elvezetése a tetőfóliáról az 
ereszcsatornába (homlok tartóvasak esetében) vagy az alsó ereszszegély kívülre 
(szarufára szerelt tartóvasak esetében)  biztosítja. 

A felső ereszszegély egy bádogos elem , amely lezárja az ereszcsatorna és 
a tetőfedés közötti teret. Felelős a lefolyó víznek az ereszcsatornába történő 
elvezetéséért és kihat a lezárás esztétikájára is.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 20 mm

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 120 mm

10

20

120

85

90

15

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a 
szereléséhez szükséges idő lecsökkent, 
illetve a szerelési hibák elkövetésének 
és a csavarok helytelen elhelyezésének 
kockázatát is kiküszöböltük.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 
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Univerzális alsó ereszszegély /
oromdeszka szegély toldat

Falszegély I

Az univerzális alsó ereszszegély egy speciális alsó behajtással rendelkezik, amely 
egyúttal az ereszalj lezárására is szolgál. Ez a  bádogos elem az oromdeszka szegély 
toldataként  is szolgál.

A tető szélét lezáró falszegély. A fedés  esztétikus befejezését képezi  és a fal tetővel 
való találkozási helyét letömíti.lemez 

vastagsága 
0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 190 mm

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 125 mm

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a 
szereléséhez szükséges idő lecsökkent, 
illetve a szerelési hibák elkövetésének 
és a csavarok helytelen elhelyezésének 
kockázatát is kiküszöböltük.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

19
0

20

15

20 15

15

85

85

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

Wall flashing I
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Dilatációs léc Falszegély dilatációs léccel

A dilatációs léc mechanikusan az aljzathoz van rögzítve. A használata lehetővé teszi a 
stabil termikus működést és a fő  bádogos elem tömítését.

Kételemes bádogos elem, mely a fal és a  bádogos elem csatlakozásának 
tömítettségét biztosítja.  A falszegély kialakítása miatt a falszegély a dilatációs  léccel 
együtt egy készletet képez. A dilatációs léc mechanikusan az aljzathoz van rögzítve. 
A használata lehetővé teszi a stabil termikus működést és a fő  bádogos elem 
tömítését.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 65 mm

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 135 mm

10

10

10

25

30

20 80

13
5

15

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a 
szereléséhez szükséges idő lecsökkent, 
illetve a szerelési hibák elkövetésének 
és a csavarok helytelen elhelyezésének 
kockázatát is kiküszöböltük.

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított 
bemélyedéseknek köszönhetően a 
szereléséhez szükséges idő lecsökkent, 
illetve a szerelési hibák elkövetésének 
és a csavarok helytelen elhelyezésének 
kockázatát is kiküszöböltük.

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

SZERELÉSI
BEMÉLYEDÉSEK

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 
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Tetőpanel összekötőelem Univerzális szellőztető 
bádogos elem

A panelek hosszirányú összekötését biztosító  bádogos elem. Az univerzális bádogos elem a tetőfedések szellőztetésére szolgál. Ezenkívül a „Z” 
típusú dombornyomás estén  indítóprofiljaként is működik. A bádogos elem lehetővé 
teszi a tetőfedés alatti tér megfelelő szellőztetését, és védelmet nyújt a kis rágcsálók 
és madarak bejutása ellen.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 500 mm

magasság 120 mm

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 2000 mm

magasság 26 mm

15

120

52

12 25

26

29

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 
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ZET LOOK indítóprofilja Hófogó

Az indítóprofil  a ZET LOOK termék ereszén az első sorba szerelt lemezek 
beakasztásra szolgál.  A feladata, hogy  a lemezt stabilan tartsa az eresznél.

A hófogónak , más néven hóvágónak feladata a tető lejtőjén lecsúszó hótorlaszok 
megállítása és megtörése. Ez egy rendkívüli fontos feladatot és biztonságot ellátó 
tartozék.

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 120 mm

magasság 49 mm

lemez 
vastagsága 

0.5 mm

hosszúság 196 mm

magasság 70 mm

120

27

25

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

ESZTÉTIKUS
 ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

A legmagasabb illesztési esztétika a 
tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem 
vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, 
tartóssággal és tökéletes esztétikai 
élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

SZÉLES 
SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos 
elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a 
bádogos elem színének a tetőfedéshez való 
beolvadását  különböző kombinációkban. 
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Cut to lenght
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


