
FINN és FINN 2.0 
cserepeslemezek

Újdonság a kínálatban
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FINN hagyományos cserepeslemezek www.bp2.eu

Műszaki 
információk

A BP2 kínálatában újdonságnak számító FINN cserepeslemez további modern műszaki megoldások 
eredménye. Egyedi esztétikájának, eredeti profiljának köszönhetően azoknak való, akik kedvelik a tetők 
nem sablonos megjelenését.

A CLASSIC SERIES-ben kapható, pontos terv alapján készül.

Az előregyártott szerelőfuratok  sokkal könnyebbé és gyorsabbá teszik a szerelést. A bevonatok és színek 
széles választéka, valamint a kiválasztott bevonatokra vonatkozó nagyon hosszú, akár 40 éves garanciaidők 
lehetővé teszik, hogy a FINN cserepeslemez bátran a legvonzóbb BP2 termékek  között szerepeljen.

FINN hagyományos 
cserepeslemezek

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN - Műszaki jellemzők [mm]

Fedőszélesség 1150

Teljes szélesség 1190

Lemezvastagság 0,5 

TELJES PROFILMAGASSÁG 43/48

A 350 es modulnak mintamagassága 25/30

A 400 as modulnak mintamagassága 25

A lemez hosszúsága
min. 1070 
max. 6110

Súlya ~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza 20
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FINN hagyományos cserepeslemezek www.bp2.eu

Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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FINN hagyományos cserepeslemezek www.bp2.eu

A termék 
előnyei

SZIMMETRIKUSSÁG
A szerelés bármely irányban elvégezhető. 
A FINN hagyományos cserepeslemezek 

kialakítása lehetővé teszi a tetszőleges irányú 
(bal vagy jobb oldalról történő) szerelést.

ELŐREGYÁRTOTT 
SZERELŐFURATOK 

Az előregyártott szerelőfuratok sokkal 
gyorsabbá és könnyebbé teszik a tetőfedők 

munkáját. (30 mm-es mintamagasságra 
vonatkozik)

SZÉLES KIVITELEZÉSI 
VÁLASZTÉK

A színek és bevonatok széles választéka, 
mind a sík, mind a hosszanti dombornyomott 

változatok esetében lehetővé teszi, hogy a 
FINN szinte bármilyen projekthez igazodjon.

ELŐNYÖS 
GARANCIÁK

Az akár 40 évig terjedő garancia ugyanaz, 
mint a többi CLASSIC SERIES termék 

esetében.
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A kétmodulos kompakt cserepeslemezek FINN 2.0 www.bp2.eu

A BP2 kínálatában újdonságnak számító FINN  2.0 cserepeslemez további modern műszaki megoldások 
eredménye. Egyedi esztétikájának, eredeti profiljának köszönhetően azoknak való, akik szeretik a tető nem 
sablonos megjelenését.

A COMPACT SERIES-ben kapható, azaz a használatban nagyon előnyös cserepeslemez változatában, 
amely lehetővé teszi a gyors szerelést, a könnyű szállítást, a kényelmes tárolást. A sík változat mellett a FINN  
2.0 a feltűnő MICRO RIB hosszanti dombornyomással is kapható, amely az első ilyen kivitelű cserepeslemez 
a kínálatunkban.

Az előre gyártott szerelőfuratok sokkal könnyebbé és gyorsabbá teszik a szerelést, a szimmetrikusság 
pedig azt jelenti, hogy a lemezek bármelyik irányból szerelhetők, ami kényelmessé teszi a tetőfedők 
munkáját. A bevonatok és színek széles választéka, valamint a kiválasztott bevonatokra vonatkozó nagyon 
hosszú, akár 40 éves garanciaidő lehetővé teszi, hogy a FINN 2.0 cserepeslemez bátran a legvonzóbb BP2 
termékek  között szerepeljen.

A kétmodulos kompakt 
cserepeslemezek FINN 2.0

Műszaki 
információk

1150 mm

230 mm

3,5 mm 2 mm 18 mm

FINN 2.0 - Műszaki jellemzők [mm]

Fedőszélesség 1150

Teljes szélesség 1190

Lemezvastagság 0,5 

Teljes profilmagasság 48

Modulnak mintamagassága 30

Modul 350

Egyetlen lap hatékony területe 
(lefedettsége) 0,805 m2

Súlya ~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza 20
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A kétmodulos kompakt cserepeslemezek FINN 2.0 www.bp2.eu

Szkenneld be a 
kódot, és tudj 
meg többet!
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A kétmodulos kompakt cserepeslemezek FINN 2.0 www.bp2.eu

MICRO RIB 
PROFILOZÁS

A FINN 2.0, mint az első cserepeslemez 
a kínálatunkban, a feltűnő MICRO RIB  
hosszanti dombornyomással kapható.

MODULARITÁS
Könnyebbé és gyorsabbá teszi a szerelést. 

A két modulból álló lemezek formája 
hatékonyabbá teszi a berakodást, a 

szállítást és a kirakodást, és mindenekelőtt 
egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a szerelést. 
A könnyű és kis méretű lemezek a tetőre való 
kényelmesebb szállítást és biztonságosabb 

tárolást jelentenek.

EGYEDÜLÁLLÓ 
ESZTÉTIKA

A kétféle kivitelezési lehetőségnek 
köszönhetően: sík és MICRO RIB hosszanti 

dombornyomással, a FINN 2.0 kiváló 
megoldás nemcsak a hagyományos, hanem 

a nem sablonos projektekhez is.

ELŐREGYÁRTOTT 
SZERELŐFURATOK 

Az előregyártott szerelőfuratok sokkal 
gyorsabbá és könnyebbé teszik a tetőfedők 

munkáját.

SZIMMETRIKUSSÁG
A szerelés bármely irányban elvégezhető. A 
FINN 2.0 hagyományos cserepeslemezek 

kialakítása lehetővé teszi a tetszőleges irányú 
(bal vagy jobb oldalról történő) szerelést.

SZÉLES KIVITELEZÉSI 
VÁLASZTÉK

A színek és bevonatok széles választéka, 
mind a sík, mind a hosszanti dombornyomott 

változatok esetében lehetővé teszi, hogy 
a FINN 2.0 szinte bármilyen projekthez 

igazodjon.

ELŐNYÖS 
GARANCIÁK

Az akár 40 évig terjedő garancia ugyanaz, 
mint a többi COMPACT SERIES termék 

esetében.

A termék 
előnyei
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Flat sheets and cutting 
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

Uncoiling and slitting 
SERVICES


