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Horváth
Laura
a BP2 TEAM
tagja

Az Európai Falmászó Bajnokság bronzérmese, majd 2014
óta profi CrossFit versenyző. Négy éve töretlenül birtokolja
a legjobb magyar női versenyző címet. Nemzetközi
viszonylatban 2017-ben mutatta meg, hogy ott a helye
a legjobbak között, amikor a világ második legrangosabb
CrossFit versenyén, a Dubai Fitness Championship
bajnokságon megszerezte a második helyezést.
Szorgalmas és kitartó, háromszor is részt vett a rangos
CrossFit Games Regionals versenyen.
Horváth Laura 2018 óta erősíti a BP2 TEAM csapatát.
Azóta a legjobb lengyel versenyzővel, Gabriela Migałával
vállvetve és Michał Grzesiewicz edző szakértő vezetésével
a BP2 farkasos zászlója alatt indul a versenyeken.
BP2 TEAM sikere a CrossFit üdvöskéinek egészséges
versengésén, kölcsönös támogatásán és motiválásán,
valamint a magyar-lengyel barátság népszerűsítésén
alapszik, és ezen értékek mentén készülünk a következő
megmérettetésekre.
Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy mi lehetünk Laura
főszponzora és támogathatjuk a fejlődését, valamint
követhetjük a sikereit. Egyúttal örömmel vesszük, hogy
mi is hozzájárulhatunk a magyar sport népszerűsítéséhez!
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A „Z” típusú bordázat miatt a csavarok és az egyes lemezsorok
közötti kötések kevésbé szembetűnőek. (ZET®Roof)

Az egyedi, mégis rendkívül egyszerűen telepíthető
rögzítőrendszernek köszönhetően minden csavar a lemezek
takarásában marad. (ZET®Look)

Sokéves jótállási idő – nem kell
kiegészítőket vásárolnia.

Beszállítóinkkal együtt garantáljuk azt, hogy minden
cserepeslemezünk színe és struktúrája azonos. Lemezeink
ellenállnak az UV sugárzásnak.

A robotizált és automatizált gyártósorok korábban elérhetetlen
gyártási precíziót tesznek lehetővé a tetőrendszer minden eleme
esetében.

Magasan
a legjobb
Jó
utat
A védett
védő
a szimmetria több
lehetőséget nyújt
Tökéletes
kapcsolat

Nagy kapacitású raktárunk a termék biztonságos tárolását,
folyamatos elérhetőségét és azonnali kiszállítását jelenti a világ
bármely pontjára.

A professzionális védőcsomagolásnak köszönhetően
termékeink nem sérülnek a berakodás, szállítás és kirakodás
során.

A jogvédett „Z” típusú bordázat olyan mértékben védi a vágott
lemezszéleket a korróziótól, amiről a hagyományos moduláris
lemezek esetében még csak nem is álmodhatunk.
A konkurencia által kínált termékekhez csak rögzítőcsavarokkal
illeszthetők egymáshoz, amire a „Z” lemezek esetében nincs
szükség.

A szimmetria végtelen szabadságot ad a héjazat
megformálásában, egyúttal pedig minimálisra csökkenti
az anyagfelhasználást.

A dedikált bádogos elemek és az INGURI® ereszcsatornarendszer tökéletesen illeszkedik a ZET® moduláris
cserepeslemezhez, így a tetőd utánozhatatlan és egyedi lesz.

www.bp2.eu
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®
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Szemgyönyörködtető
A tető teljes összképéhez nem csak a szín és
a forma járul hozzá, hanem a fény és árnyék
játéka is. Termékünk megtervezésekor
a színek, a formák és a fényárnyék fontosságát
is szem előtt tartottuk. Olyan héjazatot
kívántunk kialakítani, amely a kivételes
esztétikát, funkcionalitást és tartósságot
egyesíti a biztonságos és gyors szereléssel.
A „Z” típusú bordázatot felhasználó, úttörő
lemezformázási technológia mély árnyékokat
képez az egyes modulok között. A héjazat
így minden lehetséges fényviszony mellett
megismételhetetlen, dinamikus formát mutat.
A bordázat árnyéka nem csupán
a cserepeslemez plasztikus képét formálja
meg, hanem – ami a legfontosabb – elrejti
a csavarokat és az egyes lemezsorok közötti
vízszintes kötéseket. Mindez nagyban
befolyásolja a héjazat esztétikáját.

++ kevésbé látható rögzítőcsavarok
++ láthatatlan vízszintes kötések
++ vonzó és dinamikus forma
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ZET®Roof

Termékinformáció
A ZET® modulárs
cserepeslemezek alapváltozata
A ZET®Roof moduláris
cserepeslemez homorú
felületeinek dinamikája
tökéletesen illik a korszerű,
formabontó építészeti
stílushoz. A hagyományos
tetőcserepet idéző magas
bordázat miatt viszont
felújított műemlék épületeken
is előszeretettel alkalmazzák.
A héjazat magas esztétikai
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élményét a „Z” típusú
bordázat árnyékaiban elrejtett
rögzítőcsavarokkal érjük el.
Ez lehetővé teszi, hogy
a bordázatok felületén ezek
a rögzítőelemek nem láthatók.

A ZET® moduláris
cserepeslemezek legfontosabb
tulajdonságai:
++ „Z” típusú bordázat, aminek
eredményeképpen
a lemezek közötti kötőelemek
és csatlakozások, kevésbé
láthatóak,
++ garantált szín és struktúra
reprodukálhatóság,
++ tetőrendszer elemek
korábban elérhetetlen
kivitelezési minősége
a robotosított, automata
gyártósornak köszönhetően,
++ azonnal hozzáférhető és
azonnal kiszállítható bárhová,

++ professzionális csomagolás
és védelem, amely megvédi
a terméket a berakodás,
szállítás és a kirakodás
során lehetséges esetleges
sérülések kockázatától,
++ hagyományos moduláris
cserepeslemezek esetében
elérhetetlen vágott
él korrózióvédelem
a szabadalmaztatott
„Z” típusú bordázatnak
köszönhetően,

++ csökkentett átlagos
kötőcsavar használat.
A „Z” típusú bordázat zár
megoldáson alapul, ami
kizárja a táblák további
összecsavarozásának
a szükségét ezen a helyen,
ami elengedhetetlen a piacon
kapható más termékeken,
a kötőcsavarok feleslegessé
válnak,
++ teljes szabadság
a burkolat kialakításában
és a felhasznált anyagok
minimálisra csökkentése
a modul szimmetrikussága
miatt,
++ dedikált feldolgozás és
INGURI® ereszrendszer,
amely kiegészíti
a tökéletesen kidolgozott
tetőrendszert.

www.bp2.eu

ZET®Roof

Műszaki
Információk
Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Lemezvastagság
Teljes profilmagasság
Mintamagasság

1150
~1212
0,5
50
30

Modul hosszúság

363 (lapok közötti távolság 350 mm)

egy cserepeslemez tábla effektív
(fedő) felülete

0,805 m2

37

230

20

fedőszélesség 1150
teljes szélesség ~1212
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AMI A SZEMNEK
LÁTHATATLAN
A ZET®Look a ZET®Roof moduláris
cserepeslemezek továbbfejlesztése Ez
a változat megőrizte az alaptermék minden
előnyét, viszont egyetlen csavar sem látható
a tető felületén. A fejlett, mégis rendkívül
egyszerűen telepíthető rögzítőrendszernek
köszönhetően minden csavar a lemezek
takarásában marad. Az eredmény: vonzó,
szimmetrikus vonalvezetésű héjazat, amelynek
harmóniáját egyetlen rögzítőelem vagy

16

rögzítőnyílás sem zavarja meg. Ez a megoldás
tökéletesen megállja a helyét ott, ahol
kompromisszumok nélkül kell a legmagasabb
esztétikai szintre törekedni. A termék műszaki
adatai és védőcsomagolása tökéletesen
megegyezik a ZET®Roof változatával.
Egyetlen pillantás elég az egyedi megjelenésű
ZET®Look tető felismeréséhez; sosem fogjuk
összetéveszteni más tetőkkel.

++ rögzítőcsavarok nélküli tető
++ jogvédett „Z”
zártechnológia
++ láthatatlan vízszintes
kötések
++ vonzó, dinamikus forma

ZET®Look

Termékinformáció
A ZET®Look moduláris
cserepeslemezek megőrizték
a Zet®roof modell minden
előnyét:
++ magasabb bordázatok és a
„Z” típusú minta (jogvédett
megoldás) vizuálisan a
hagyományos tetőcserepet
idézik,
++ „Z” típusú bordázat
mélyebb árnyékot hoz létre
a modulok között. Így a tető
fényviszonyoktól függetlenül
is egyedi, dinamikus hatást
kelt,
++ a szimmetrikus formának
köszönhetően a
szerelési irány szabadon
választható. A lemezek
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szimmetrikusságának
köszönhetően a lemezek
váltakozómódon,
egymáshoz képest eltolva is
lefektethetők,
++ a moduláris forma és
kompakt méretek biztosítják
a hatékony szállítást,
raktározást és a munka
hatékony megszervezését az
építkezésen,

++ dedikált kiegészítők
rendszere, melyek egy
tökéletesen kialakított
tetőrendszert hoznak létre.

ZET®Look

Műszaki
Információk

ZET®Look
ZET®Roof

4,5 cm

Műszaki jellemzők [mm]
Fedőszélesség
Teljes szélesség
Lemezvastagság
Teljes profilmagasság
Mintamagasság

1150
~1212
0,5
50
30

Modul hosszúság

363 (lapok közötti távolság 350 mm)

egy cserepeslemez tábla effektív
(fedő) felülete

0,805 m2

37

230

20

2 cm

fedőszélesség 1150
teljes szélesség ~1212
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MEGÁLLÍTJUK
AZ IDŐT

Moduláris tetőfedő rendszereink igényeihez
speciális alapanyagot dolgoztunk ki a legjobb
acélművekkel szoros együttműködésben.
Különös figyelmet szenteltünk az anyag
legfontosabb tulajdonságainak, amelyek
döntőek az ilyen típusú lemezek minősége
és tartóssága szempontjából. Lemezeink
rendkívül egységes színűek és struktúrájúak,
ezenkívül átlagon felüli ellenálló,
különösen korrózióálló tulajdonságokkal
rendelkeznek. Ezért kínálunk rájuk nyugodt
szívvel sokéves jótállást – a konkurencia
termékeitől eltérően nem kell új elemeket
vásárolni a már elkészült tetőhöz.
A héjazat rendkívül kopásálló, továbbá
ellenálló a mechanikus sérülésekkel
és a napsugárzással szemben, ezért évek
elteltével is üde és elegáns hatást kelt.
A ZET® moduláris cserepeslemezek
HERCULIT® védőréteggel: 55 év garancia
további kellékanyagok megvásárlása nélkül,
kivételes ellenállás a mechanikai behatásokkal
és karcolással szemben, a bevonat színe és
szerkezete garantáltan megegyezik, vastag
szerves bevonat (35 μm), nagyszerűen ellenáll
a korróziónak és a napsugárzás okozta
elszíneződésnek, a cink védőréteg vastagsága
275 g/m2; magasszintű esztétikai érték a
félmatt, szatén struktúrának köszönhetően.
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Mindezek együtt teszik a piacon egyedülállóvá
ezt a bevonatot. A ZET® moduláris
cserepeslemez MAT 35 Standard bevonattal:
30 év garancia további kellékanyagok
megvásárlása nélkül, a bevonat színe és
szerkezete garantáltan megegyezik, vastag
szerves bevonat (35 μm), magasfokú ellenállás
a mechanikai behatásokkal és napsugárzás
okozta elszíneződés szemben, kiváló ár-érték
arány,  bevonat színe és szerkezete garantáltan
megegyezik, magasfokú ellenállás karcolással
és súrlódással szemben, a cink védőréteg
vastagsága 275 g/m2, és magasszintű
esztétikai érték a félmatt, szatén struktúrának
köszönhetően.
RÁNCIA
GA

GA

R Á N CIA

ZET® - HERCULIT®

RÁNCIA
GA

GA

R Á N CIA

ZET® - MAT 35 Standard

++ sokéves jótállási idő további kiegészítők
vásárlása nélkül
++ rendkívül korrózióálló termék
++ rendkívül UV-álló, karcés kopásálló

!
A garancia a www.zet-roof.eu
honlapon történő regisztráció
után lép érvénybe.
A részletes jótállási
feltételeket a garancialevél
tartalmazza.

EGYSÉGES
SZÍN
++ garantáltan egységes szín
++ garantáltan egységes struktúrájú bevonat
++ színtartás (ellenálló az UV-sugárzással és az
elszíneződésekkel szemben)

24

www.bp2.eu

Virtuális
Otthon
www.bp2.eu címen elérhető honlapunkon
vásárlóink rendelkezésére bocsátottuk
a Virtuális Otthon alkalmazást.
A rendkívül egys zerűen (csupán néhány
katt intás sal) használható látványterv
segítségével ellenőrizheti, hogyan néznek ki
tetőlemezeink elérhető színváltozatai
egy-egy kiválasztott há ztípuson, tetszőleges
színű ereszren dszerrel, homlokz attal és
nyílászárókkal. Várjuk szeretettel!

26
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Műszaki
Információk
30 zet Színválaszték
31 zet Alapanyag

Műszaki Információk

zet Színválaszték
Herculit®

!
A garancia a www.zet-roof.eu
honlapon történő regisztráció
után lép érvénybe.
A részletes jótállási
feltételeket a garancialevél
tartalmazza.

A ZET® moduláris cserepeslemezek gyártása
során használt anyag Európa legjobb kohói
számára piacvezető lakkokat gyártó üzemmel
együtt kidolgozott bevonat.
A korábbi bevonatok hosszan tartó megfigyelése
és ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek
felismerése eredményeképpen egy olyan
terméket hoztunk éltre, mely számos
tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT®
egy 35 μm vastagságú poliuretánokkal
keményített poliészter, mely rendkívül ellenálló
a különféle mechanikai sérülésekkel szemben.
HERCULIT® lemezekből készült ZET®
moduláris tetőlemez 55 év garanciával.
A lemezek bevonatát színük és struktúrájuk
megismételhetősége különbözteti meg.

HC 3009

Bevonatok
HERCULIT®
[HC]

HC 7016

HC 8004

Korrózió
Bevonatva(ellenálstagság
lóképesség)
35 µm

C4

A lemezt 35 μm vastag szemcsés textúrájú
matt szerves bevonat borítja. Az alapmodell 3
színt tartalmaz, de lehetőség van a színmintán
kívüli színben történő leszállításra is.
A MAT 35 Standard bevonattal készült
moduláris cserepeslemezre 30 éves
jótállás érvényes.
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HC 9005

Jótállási
UV sugárzás (elidőszak
lenállóképesség)
(év)
RUV4

MAT 35 Standard
Kétoldalt 275 g/m2 horgonyzott fémréteggel,
korrózióvédő réteggel, és egy oldalon dekoratív
szerves réteggel bevont acéllemezek. Előnyük
a mechanikai sérülésekkel és a korrózióval
szembeni rendkívül magas ellenállás, a könnyű
formázhatóság és a jó esztétikai értékük.

HC 8017

55

!

TK 23

Bevonatok
MAT 35
Standard
[TK]

TK 31

Bevonatvastagság

35 µm

TK 33

Korrózió
(ellenállóképesség)
C3

A nyomtatási technológia
nem teszi lehetővé
a bevonatok színeinek
pontos visszaadását, ezért
a bemutatott színek csak
tájékoztató jelleggel bírnak.

Alapanyag
Bevonatos
lemezek
[TK, HC]
Az általunk használt alapanyagot kifejezetten
moduláris lemezekhez  fejlesztettük ki, az
acélgyártókkal szorosan együttműködve.
Különös figyelmet szenteltünk az anyag
legfontosabb tulajdonságainak, amelyek
döntőek az ilyen típusú lemezek minősége
és tartóssága szempontjából. Lemezeink
rendkívül egységes színűek és struktúrájúak,
ezenkívül átlagon felüli ellenálló, különösen
korrózióálló tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ezért kínálunk rájuk nyugodt szívvel sokéves
jótállást – a konkurencia termékeitől eltérően

nem kell új elemeket vásárolni
a már elkészült tetőhöz.
A héjazat rendkívül kopásálló,
továbbá ellenálló
a mechanikus sérülésekkel
és a napsugárzással szemben,
ezért évek elteltével is üde és
elegáns hatást kelt.

Legenda
Szerves bevonat
Alapozó bevonat
Antikorróziós bevonat
Fém bevonat
Acél alapanyag

Bevonatos lemez metszete

Jótállási
UV sugárzás (elidőszak
lenállóképesség)
(év)
RUV3

30

www.bp2.eu

BIZTOS
KEZEKBEN
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A legkorszerűbb technológiák alkalmazásával
olyan tetőlemezeket készíthetünk, amelyek a
legmagasabb minőségi követelményeknek is
megfelelnek.
A moduláris cserepeslemezek és kellékanyagok
gyártásához használt robotizált és
automatizált gyártósorok, valamint a palettázó
munkaállomások biztosítják a magasfokú
pontosságot és reprodukálhatóságot.    
Ez azt jelenti, hogy a ZET® cserepeslemez
vásárlásakor biztosak lehetünk abban, hogy
egyes elemei tökéletesen illeszkednek majd
egymáshoz, és teljesen egyöntetű struktúrát
hoznak létre a héjazaton.

++ pontos és ismétlődő folyamatok
++ nő a gyártósor teljesítménye
++ az egyes legyártott darabok
tulajdonságai rendkívül magas
egyezést mutatnak

32
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Magasan
a legjobb

www.bp2.eu

A magas szintű tárolás biztosítja az elkészült
termék optimális körülmények közötti
tárolását, melynek során teljes mértékben
védve van mindennemű potenciális károsító
tényezőtől. Professzionális raktárbázis
biztosítja a termék teljes elérhetőségét és
gyors kiszállítását a világ bármely pontjára.

++ folyamatos, azonnali elérhetőség
++ gyors kiszállítás bárhová

36

www.bp2.eu

Jó utat
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A ZET® moduláris tetőket nem visszaváltható
raklapokon szállítjuk.  
A lemez szállításához nem szükséges speciális
szállító eszköz. Egy raklapon 264 db lap
található, azaz a fedés 212,5 m2 effektív
négyzetméterre elegendő. A könnyű modulok
lehetővé teszik a szerelőmunkálatok helyszínére
való szállítását is (pl.: lépcsőházon keresztül),
melyet egy személy is elvégezhet, különösebb
technika nélkül.

++ professzionális védőcsomagolás
++ könnyű és gyors szállítás a szerelés helyszínére
++ biztonságos berakodás, szállítás és kirakodás

38
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Szállítása és szerelése

csomagolás

1.

2.

A Zet® modulrendszerű
cserepeslemezt védőhuzattal
beburkolt raklapon szállítjuk.
Ha kirakodás után a raklapon
található áru egésze nem
kerül felhasználásra, a fel nem
használt lemezekre ismét fel
kell húzni a védőhuzatot.

A Zet® moduláris bádogtető
alapvető felszereléséhez
számos biztonsági elem
tartozik: hungarocell áttétek
(melyek alakja pontosan
megfelel a lapok formájának),
többször használható
lezárható dedikált tok
a fel nem használt anyagok
biztosítására, stretch fólia
és hevederek. A modulokat
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szakszerűen csomagoljuk és
bebiztosítjuk nehogy
a rakodás és szállítás során
sérüljenek vagy súrlódjanak.
A csomagolásnak
köszönhetően a lapok
védve vannak a kedvezőtlen
környezeti hatásoktól
a tárolás során.

Figyelembe véve a lapok
szerkezetét („Z” típusú borda)
nem szabad a lapokat a
csomagolásból közvetlenül
felfelé emelve kivenni.  
Mielőtt felemelné a lapot, pár
centiméterrel enyhén nyomja
előre, annak érdekében, hogy
az alatta lévő lap felülete ne
sérüljön.
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A védett
védő
A „Z” típusú bordázat alkalmazása forradalmi
megoldást jelent az acél tetőlemezek terén. Ez
a jogvédett technológia* egy sor előnnyel jár:
praktikus
A „Z” típusú bordázat a lemezsorok
összeillesztésénél zárként működik.
A konkurencia által kínált termékekből képzett
lemezsorok csak csavarokkal köthetők
egymáshoz, itt azonban ezekre nincs szükség.
esztétika
A burkolat különleges esztétikáját a következők
biztosítják:
- a bordázatok felületén nincsenek csavarok  
és az egész tető felületén kevesebb a csavar
(ZET®Roof)
- teljességgel hiányoznak a csavarok a tető
egész felületéről (ZET®Look)
- rejtett csatlakozások a három ív mentén
- a Z” típusú bordázat által vetett jellegzetes
erős árnyék a hagyományos cseréptetőkre
emlékeztet.
biztonságos
A lefolyó víz elkerüli a lemezek vízszintes
csatalakozásait és a vágott éleket, így csökken
a korrózió fellépésének kockázata. A ZET®
moduláris lemezek nem érzékenyek a tető
ácsolatának kiszáradására, a „Z” típusú zár
pedig a mikroventillációt biztosítja.
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++ törvényben védett „Z”
zártechnológia
++ a lemezsorok csatlakozásainál
nincsenek rögzítőcsavarok
++ gyors, biztonságos szerelés
++ biztonság – nem ér víz
a vágott szélekhez

* A ZET® moduláris fém cserepeslemez
használati mintája a Lengyel Köztársaság
Szabadalmi Hivatalának oltalma alatt áll
(szabadalmi szám: 65339), az Európai Unió
Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) pedig
lajstromozott közösségi formatervezési mintaként
szerepel (lajstromszám: 002992982-0001).
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a szimmetria
több lehetőséget
nyújt
A Zet® tetőlemezek szimmetriája végtelen
szabadságot ad a tetőfelület
kialakításában. A lemez felépítése nem
határozza meg a tetőfedés irányát, amit
így teljesen más tényezők, pl. az esztétika
szabhat meg – a két lap kötése nem látható.
A lemezek felépítése és szimmetriája lehetővé
teszi a „cikcakkos” felszerelést is, amelynek
során az egyes lemezsorokat egy függőleges
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tengely mentén felváltva egyik, ill. másik
irányba toljuk. A Zet® esetében kifejezetten
ajánljuk ezt a szerelési módszert, mivel több
szempontból is előnyös:
a négy lemez szélei nem érnek egymáshoz,
a függőleges illesztések kevésbé láthatók,
jobb anyagfelhasználás(kevesebb hulladék).

++ minimumra csökkentett
anyagfelhasználás
++ szabadon alakítható
tetőfelület – tetszés szerinti
tetőfedési irány
++ színvonalas esztétika
++ „cikcakkos” felszerelés
esetén a hosszanti
illesztések kevésbé láthatók
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inguri Műszaki Információk
Elemek Leírása
INGURI Színválaszték
inguri Alapanyag

TÖKÉLETES
KAPCSOLAT
A tetőhéjazat legmagasabb fokú
funkcionalitásának biztosításához az INGURI®
ereszcsatorna-rendszert ajánljuk, amelynek
kifejlesztésekor kifejezetten a mi tetőfedőrendszereinkkel való együttműködésre
optimalizáltak.  
Az INGURI® a Zet® moduláris cserepeslemezek
legjobb kiegészítője. Az INGURI® 125/87 és
az INGURI® 150/100 teljes ereszrendszerek
csúcsminőségű, mindkét oldalon bevont
acéllemezekből készülnek.
A Zet® modulos cserepeslemezek és
a hozzájuk készült szegélyek az INGURI®
ereszrendszerrel egyedülálló külsőt
kölcsönöznek otthona tetejének. .
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++ részleteiben kidolgozott, hatékony INGURI®
ereszrendszer
++ tetőlemezeinkhez kifejlesztett
bádogostermék- és gerinclemez-rendszer
++ teljes körű rögzítőelem-kínálat
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Acél Ereszrendszerek

inguri Műszaki
Információk

Elemek leírása

®

2
3

4

125/87
150/100
A megfelelő ereszcsatornarendszer alkalmazása biztosítja
a csapadékvíz hatékony
elvezetését a tető burkolatáról,
ami kulcsfontosságú annak
élettartama és funkcionalitása
szempontjából, ugyanakkor
pedig védi az épület
homlokzatát a nedvesség
okozta károktól.
Az INGURI® 125/87 és
150/100 rendszer egy
komplett ereszcsatornarendszer, amelyet a legjobb
minőségű, mindkét oldalán
bevonattal ellátott acélból

1

8

gyártunk. A rendszer összes
elemét úgy terveztük meg,
hogy az biztosítja azok könnyű
összeillesztését, ill. a gyors és
egyszerű szerelést. Az eresz
alakja és mélysége biztosítja
a víz hatékony elvezetését
akár intenzív, hosszan tartó
esőzések mellett is. A dedikált
kivitel és a hófogók védenek
a beázástól és a szél emelő
erejétől. Ezek egyúttal emelik
a tető esztétikai értékét is.

INGURI® 125/87
INGURI® 150/100

9
7

6

5
19
18
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ereszcsatorna
Csatornatartó
Belső szeglet
Külső szeglet
Túlfolyásgátló
Csatornatoldó
Összekötőelem merevítő
Véglemez
Betorkolócsonk
Lefolyócső csőkönyök
Lefolyócső
Elágazás
Vízlopó szűrőbetéttel
Kifolyócső
Karmantyú
Csőbilincs
Dűbeles csőbilincs
Dűbelek
Csatornavas szelemenre
Kompakt csatornavas

17

11
16

20
15

13
12
14
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Acél Ereszrendszerek

Ereszcsatorna
Az INGURI® rendszerek ereszcsatornáját
célszerűen úgy terveztük meg, hogy
az nagy hatékonysággal vezesse el a
csapadékvizet. Mélysége és megfelelő
profilja még intenzív esőzés esetén is
biztosítja a víz hatékony elvezetését a
tetőhéjról, túlfolyás kockázata nélkül.
Az ereszcsatornát 4 és 3 m szabvány
hosszakban gyártjuk.

Belső/külső szeglet
A szegletek biztosítják az
ereszcsatornák esztétikus és
funkcionális összekötését az épület
sarkain. Választékunkban 90°-os
standard külső és belső szegletek
szerepelnek, de rendelhető 135°-os
változat is.

Betorkolócsonk
A betorkolócsonk fogadja a vizet
az ereszcsatornából, és vezeti be
a lefolyócsőbe. Az elem kialakítása
és megfelelő szerelése nagymértékben
befolyásolja az egész vízelvezető
rendszer funkcionalitását. Az INGURI®
rendszerek betorkolócsonkja nagyon jól
illeszkedik a többi elemhez, így könnyíti
a tömített és megbízható szerelést.
Elérhető verziói: 125/87, 125/100,
150/100.

Túlfolyásgátló
A túlfolyásgátló megakadályozza,
hogy a szeglet oldalán kifolyjon az
esővíz. Ennek főleg azoknál a belső
szegleteknél van jelentősége, amelyek
vápalemezből vesznek át nagy
mennyiségű vizet. Díszítő funkciója
is van.
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Csatornatoldó
Az egyes csatornaszakaszokat vagy
a csatornát a szeglettel az erre a célra
készített csatornatoldóval kötjük össze.
Az INGURI® rendszerekben kapcsos
toldóelemet (kattanó szerkezettel)
használunk, ami erős, tartós kötést ad
és gyorsan, egyszerűen szerelhető.
A csatornatoldó tömítése biztosítja
a kötés tömítettségét. Mivel az elem
ugyanolyan színű lemezből készül, mint
a rendszer többi eleme, hozzájárul az
esztétikus kivitelhez. A csatornatoldó
standard tartozéka az összeköttetés
szilárdságát biztosító stabilizátor.

Elágazás
Ha két lefolyócsövet egy közös
kifolyócsőbe kell bevezetni, akkor
elágazást kell használni. A mi
termékünk továbbá lehetővé teszi
a csatlakoztatott cső hajlásszögének
korrekcióját is, ami jelentősen
megkönnyíti és meggyorsítja
a szerelést.  

Lefolyócső
Az INGURI® rendszerekben használt
lefolyócsövek átmérője 87 mm és 100.
Szabvány hosszuk 1, ill. 3 m. Feladatuk
a víz levezetése a homlokzat mentén.
Rögzítésük erre a célra szolgáló
csőbilincsekkel történik, ezek biztosítják
a csövek megfelelő távolságát az épület
falától.

Csatornavasak
A csatornavasak nagyon lényeges
elemei a csatornarendszernek.
Minőségük és szilárdságuk
meghatározza a rendszer élettartamát
és megfelelő működését. Ajánlatunkban
kétféle csatornavas szerepel többféle
hosszúságban, ami lehetővé teszi az
optimális megoldás kiválasztását,
a tető konstrukciójától és burkolásától
függően:
 csatornavas szelemenre két
verzióban, 70, 160, 210, 300 mm,
 hosszúságban, kompakt csatornavas.

Kifolyócső
A csatornarendszer kimeneti eleme
a kifolyócső, amely elvezeti a vizet a
lefolyócsőből. A termék hajlásszöge
63° mind a 87, mind pedig a 100 mm
átmérőjű csövek esetében.

Vízlopó szűrőbetéttel
Az elem megállítja, illetve gátolja
az ereszrendszerbe a vízzel bekerülő
szennyeződéseket, pl. leveleket,
tollakat vagy kisebb ágakat. Segít
a rendszer átjárhatóságának, így tejes
funkcionalitásának fenntartásában.

Lefolyócső csőkönyöke
A csőkönyök biztosítja
a csatornarendszer hozzáillesztését
a tetőhéj és a homlokzat alakjához.
Az ajánlott csőkönyök hajlásszöge 63°.

Csatornatartó
Az ereszcsatorna tetőszerkezethez való
rögzítésének megerősítését szolgáló
elem. Nagy terhelés, pl. hócsuszamlás
esetén megelőzi az ereszcsatorna
deformálódását, ill. leszakadását.

Véglemez
Az eresz végeinek lezárását biztosító
elem. A mély zárósapka tömítővel is
rendelkezik.

Csőbilincs, Dűbeles csőbilincs
Kínálatunkban kétféle csőbilincs
szerepel: tetszőleges fajtájú rögzítéshez
felhasználható szerelési furatokkal, ill.
dedikált rögzítéshez felhasználható.

Karmantyú
A karmantyú a lefolyócsövek
összekötésére szolgál. Gondos kivitele
biztosítja, hogy a kötési helyen ne
szivárogjon a víz.

Dűbelek (tüskék)
csőbilincsekhez
Négy különböző hosszúságú dűbelt
(tüskét) kínálunk csőbilincsekhez: 120,
160, 200 és 250 mm.

Kiegészítők
További kiegészítőket biztosítunk
az ereszcsatorna-rendszerekhez:
gyűjtőtartály, kenőanyagok, szilikon,
lakkok.
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Műszaki Információk

inguri Színválaszték
INGURI®

Az INGURI® ereszcsatornák tűzihorganyozott
alapanyagból – amelyre vegyi tisztítás és
passziválás után több rétegben korrózióvédő
és szerves dekorációs bevonatot visznek
fel – készülnek. A Lemezvastagság 0,6 mm,
a szerves réteg pedig 50 µm vastagságú
poliuretán – olyan anyag, amely igen
ellenálló az időjárási tényezőkkel, ill.
a mechanikai sérülésekkel és a szín
kifakulását okozó UV-sugárzással szemben.
Az INGURI® rendszerek is Aluzinc 185
lemezből állnak, amelyekre járulékosan
mindkét oldalon Easyfilm® polimerbevonatot
visznek fel.
* A RAL 9002 szín kizárólag a INGURI®
150/100 rendszerhez kapható.

A nyomtatási
technológia nem teszi
lehetővé a bevonatok
színeinek pontos
visszaadását, ezért
a bemutatott színek
csak tájékoztató
jelleggel bírnak.

!
RAL 3011

RAL 8017

RAL 7024

RAL 8004

RAL 9002*

 garanciális feltételek
A
a garancialevélben
vannak összefoglalva.

RAL 9005

Bevonatok

Bevonatvastagság

Korrózió
(ellenállóképesség)

UV sugárzás
(ellenállóképesség)

Jótállási
időszak (év)

INGURI
[PUR/PUR]

50 µm

C4

RUV3

30

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Az acéllemez mindkét oldalát egy
horganyozáshoz hasonló folyamat során
alumínium és cink ötvözettel vonjuk be.
Ennek köszönhetően a legszigorúbb
követelményeknek is megfelel, ami
a időjárás és nedves környezet okozta
korrózióval szembeni védelmet illeti.
A lemezek továbbá Easyfilm® polimer
bevonattal rendelkeznek, ami védi az acél
éleit a korongokban és egyben növeli
az esztétikai hatást.

inguri
Alapanyag
®

!

Bevonatos lemez metszete

Az INGURI® ereszrendszer
gyártásához használt anyagok
beszállítói elismert acélipari
cégek, melyek a legjobb
minőségű horganyzott és
bevonattal ellátott Aluzinc
acéllemezeket biztosítják
számunkra az ereszrendszerek
alapanyagaként. A beszállítók
gondos kiválogatása óriási
jelentőséggel bír a termék
minősége és tartóssága
tekintetében. Ez főként
a termék korrózióval
és színelváltozásokkal
szemben való ellenállásában
látszik meg. Az INGURI®
ereszrendszer sokéves
garanciával rendelkezik.

Legenda
AZ

Szerves bevonat

Bevonatok

Bevonatvastagság

Korrózió
(ellenállóképesség)

UV sugárzás
(ellenállóképesség)

Jótállási
időszak (év)

Aluzinc
[AZ 185]

185 g/m2

C3

nem érinti

15

Alapozó bevonat
Antikorróziós bevonat
Fém bevonat
Acél alapanyag
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Bádogos
elemek
és kiegészítők
58
60
60
63

Bádogos termékek
Tartozékok
Tetőjárdák
Kémények és tetőablakok

Bádogos elemek és kiegészítők

100

20

137

130

85

40

17

5

175

80

15

15

15
OROMDESZKA SZEGÉLY I

OROMDESZKA SZEGÉLY II

VÁPASZEGÉLY

FELSŐ ERESZSZEGÉLY

15
35

180

85

20

90

15

20

10

175

20

112
150

230

130

FALSZEGÉLY I

ALSÓ ERESZSZEGÉLY

75

85

85

15

A ZET® moduláris cserepeslemezhez speciális
bádogos elemeket is kifejlesztettünk.
Az elemek maximális illeszkedése
és a tetőszerkezeten belüli optimális
együttműködése érdekében a bádogos elemek
felépítése a héjazat elemeinek alakjához
és profilszélességéhez idomul. Sőt, mivel
alapanyagaik azonosak, a felületek színe és
szerkezete teljes mértékben megegyezik.
A bádogos elemek alaposan kidolgozott
rendszere tökéletes funkcionalitást és
biztonságot eredményez, a legmagasabb
szintű esztétikai érték megőrzése mellett.
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Bádogos
termékek

20

FALSZEGÉLY II

zet® FÉLKÖRÍVES GERINCLEMEZ

VÉGLEMEZ FÉLKÖRÍVES
GERINCLEMEZHEZ

196
180

70
27

49

90

20

62

OROMDESZKA SZEGÉLY TOLDAT

58

HÓFOGÓ

100

25

120

ZET®Look indítóprofil

www.bp2.eu

Bádogos elemek és kiegészítők

Tartozékok

!

Termékkínálatunkat tartozékok
egészítik ki. Lehetővé teszik
a szakszerű szerelést és
a tető vagy a homlokzat
védelmét. Neves gyártók
kiváló minőségű termékei
szerepelnek folyamatos
kínálatunkban:
++ szalagok (köztük dagadó
szalagok is),
++ tömítések,
++ rögzítőrendszerek,
++ bádogos szilikonok,
++ szellőző kémények,
++ tömítőgallérok,
++ tömítőszalagok,
++ tető membránfóliák.

A nyomtatási technológia
nem teszi lehetővé
a bevonatok színeinek
pontos visszaadását, ezért
a bemutatott színek csak
tájékoztató jelleggel bírnak.

Tetőjárdák
A tetőjárdák azok
a tetőszerelvények, amelyek
lehetővé teszik a kémények,
a szellőzők és az antennák
biztonságos megközelítését.
Megközelítésük lehetséges
az év minden szakában, nem
jelent akadályt a hóréteg sem.
A járóelemek felszerelésével
eltűnnek a tetőhéjazat
sérülésével (behorpadásával)
kapcsolatos félelmek.
Mindegyik fent jelzett
részelem kitűnő minőségű
horganyzott, porfestett acélból
készül. Garantált sokéves
használatuk festés, vagy
korrózió okozta folytonossági
hiányok pótlásának
szükségessé válása nélkül.
Szerkezetüknek köszönhetően
igen erős szélterhelést
is elviselnek.

60

A behavazás, az eljegesedés
következményeinek
kiküszöbölését szolgálja
a különlegesen megtervezett
bordázatú felület, amely
csúszásmentességet biztosít
a rajta járóknak.

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

Ezek a termékek is széles
színválasztékban kaphatók,
ami lehetővé teszi
a tetőhéjazat, a járó- és
egyéb elemek harmonikus
színválasztását.

Kínálatunkban a következő kiegészítő
termékek is megtalálhatók
+ kéményseprő állvány
+ kéményseprő lépcsők
+ hófogók
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Modułowe Dachówki Blaszane

Kémények és
tetőablakok
A tető megfelelő szellőzése kulcsfontosságú
a felesleges vízpára épületből való elvezetése,
egyúttal a helyiségekben való lecsapódásának
a megakadályozása szempontjából.
Ajánlatunkban szerepelnek
a szellőzőkémények mindazokkal
a tartozékokkal együtt, amelyek lehetővé
teszik tömített beépítésüket a tetősíkba,
valamint olyan kiegészítők, mint antennaáttörések, szellőzők.
A szellőzőkémények különböző típusai
speciálisan egy adott típusú tetőborításba való
beépítésre készültek:
++ kémények alacsony profilú BETA® ill. ALFA®
cserepeslemezekhez;
++ kémények alacsony profilú GAMMA® ill.
ZET® cserepeslemezekhez;
++ kémények magas profilú OMEGA®
cserepeslemezhez;
++ kémények lapos és trapézprofilú
tetőfedésekhez, ill. LAMBDA® tetőpanelhez.

RAL 3009

RAL 6020

RAL 7016

Az ajánlatunkban szereplő kémények
járulékos hőszigeteléssel ellátott változatban is
kaphatóak, ezeknél nem lép fel páralecsapódás
a szellőzőcsatornában. Ezek használatát
nedves helyiségek – pl. konyha, fürdőszoba
vagy garázs – szellőztetésére ajánljuk.
Tetőtéri ablakok – az általunk kínált tetőtéri
ablakok felhasználása lehetővé teszi
a tetőterek kihasználását, teljes megvilágításuk
biztosításával. A tető dőlésszögétől, a szarufák
távolságától függetlenül megválaszthatók
a megfelelő, a várakozásoknak, a szükségnek
megfelelő ablakok. Ezen túl egyedi ablakokat
ajánlunk a kifejezetten nedves helységekhez,
alacsony dőlésszögekkel vagy elektromos
vezérléssel is. Az ablak átforgatásának
lehetősége egyszerű tisztántartást garantál,
a fa gyártás közben megfelelő védelemmel
való ellátása pedig hosszú évekre biztosítja
a karbantartás szükségessé válása nélküli
használatot.

RAL 7024

!

RAL 8004
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RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

A nyomtatási technológia
nem teszi lehetővé
a bevonatok színeinek
pontos visszaadását, ezért
a bemutatott színek csak
tájékoztató jelleggel bírnak.
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szerelése

szerelése

 Rögzítő csavarok
beszerelésének helye
(a ZET®Look változatban)*.

15
* Az alsó sor lemezeihez
  ZET®Look indító profilokat
  kell felhelyezni  /laponként  
  5db-ot/. Az indító profilokat
  230mm- en ként kell
felrakni /tengelyvonalon/
  egy vonalban, illetve a lécek
  szélessége legalább 8 cm
  kell hogy legyen.

A moduláris Zet® fém
cseréplemez egy szimmetrikus
profil, emiatt bármilyen
irányban szerelhető – jobbról
és balról is. A szerelés
oldalának kiválasztásakor
érvényesíthet esztétikai
szempontokat is.

Tartsa be a lécek közti 350mm
távolságot. Helyesen a lapokat
a diagramon feltüntetett
sorrendben rakja le (pl. jobb
oldalról kezdődő szerelésnél).
A ZET® moduláris cserepes
lemez helyes szerelési módja,
hogy a lapokat kötésbe

rakjuk. Ez azért is lehetséges
,mert a forma szimmetrikus.
A lapok ilyen módon való
felhelyezésének előnye, hogy
a lapok szélei nem egy helyen
érintkeznek. Ezen túlmenően
a hosszanti összeillesztés
vonalai nem ugyanazon síkban

16

lesznek, ami növeli a héjazat
esztétikáját (A ZET®Look és
ZET®Roof típusok szerelésére
vonatkozik).
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 Rögzítő csavarok
beszerelésének helye
(a ZET®Roof
változatban).
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Jegyzetek

BLACHPROFIL 2® Sp. z o.o.
Gyártó és logisztikai központja
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
tel.
fax
e-mail:

+48 12 628 00 03
+48 12 628 03 04
grojec@bp2.pl

21

Gyártóüzem
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
tel.
fax
e-mail:

4

+48 32 213 33 10
+48 32 213 33 66
dabrowa@bp2.pl

3

www.bp2.eu
S.C. IMPRO® S.R.L.
Gyártó és logisztikai központja
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
Gyártás (Réteglemezek)
DDN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial Incontro
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
www.impro.ro

A katalógusban szereplő minden számérték
és fizikai-kémiai jellemző kizárólag tájékoztató
jellegű adat. Fenntartjuk a jogot arra,
hogy előfordulhatnak tévedések, hibák
a szerkesztés, a nyomtatás folyamán,
valamint a termékek műszaki paraméterei
megváltoztatásának jogát.
A jelen katalógus az Egyesült Nemzetek
Szervezetének a nemzetközi áruértékesítési
szerződésekkel kapcsolatos konvenciója 14.
cikkének 2. bekezdése értelmében ajánlattételi
felhívásnak minősül.
Copyright © 2018 BLACHPROFIL 2®.
Minden jog fenntartva!
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