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WET TERBEST

Когато казвате Wetterbest, имате предвид качество, издръжливост, 

безопасност. Ние сме надеждна румънска марка, призната благодарение на 

качеството на продуктите, сред монтажниците и дистрибуторите на национално 

ниво. 

Нашата мисия е да осигурим на клиентите си увереност, комфорт и безопасност 

чрез продукти, които се купуват лесно и удобно. В същото време ние поемаме 

и ролята на преподавател в професията - монтажници на метални покриви, в 

желанието си да подобрим качеството на извършената работа, чрез Училище 

Wetterbest. 

Искаме да бъдем първата опция в препоръката на експертите при монтаж на 

покриви, но и за клиентите, на румънския пазар. 

Ценностите, които спазва компанията, са качество без компромиси, спазване 

на обещанията, страст към добрата работа и грижа за хората. 

От Wetterbest получавате професионализъм, бързина, техническа поддръжка, 

оптимално съотношение между качество – цена и високоефективни системи в 

различни цветове, за покриви за цял живот. 
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МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ 

ФАЛЦОВИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ 

ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА 

ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА 

МЕТАЛНИ РЕБРА ЗА ОГРАДА 

ПРОЗОРЦИ ЗА МАНСАРДА 

АНТИКОНДЕНЗНА МЕМБРАНА 

ИНСТРУМЕНТИ И АКЕСЕОАРИ 
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ПРЕДИМСТВА НА 

МЕТАЛНИТЕ КЕРЕМИДИ 

Металните керемиди Wetterbest® 

са изработени със суровина, идваща 

от водещите производители на 

поцинкована стомана, алуцинк 

и предварително боядисана от 

Европейския пазар.

Те са 7-10 пъти по-леки от 

керамичните или бетонните 

керемиди. Лесно могат да се 

монтират. Те са много устойчиви 

на корозия поради цинковия слой 

и слоевете боя. Устойчиви са на 

атмосферни влияния и радиация UV. 

Благодарение на технологията 

на производство и на материала 

от който са произведени, 

металните керемиди Wetterbest® се 

представят отлично при механични 

натоварвания. 

Лесно се поддържат, гладката 

повърхност не задържа влага, прах 

или други примеси, които лесно се 

отстраняват от дъжда. По този начин, 

за разлика от другите керемиди, те не 

позволяват появата на мъх и плесен.

Те са били проектирани за покриви 

с наклон, както за нови сгради така 

и за реновирани.Те имат елегантен 

дизайн и се предлагат в голямо 

разнообразие от цветове; над 30 

лъскави и матирани нюанса. 

Моделите метални керемиди 

Cardinal, Colosseum, Gladiator имат 

височина на вълната над обичайната 

средна стойност – което дава на 

металните покривни керемиди както 

естетическо предимство, така и 

механична якост. 

Профилите на металните 

керемиди Wetterbest® са снабдени 

с два капилярни канала, които 

им осигурява защита срещу 

инфилтрация. 

Намаленото тегло под 5 кг./м2, 

предлага възможност за икономично 

оразмеряване както на покривната 

конструкция, което води до по-

малко потребление на дървесина, 

така и на конструкцията като цяло, 

което води до по-ниска консумация 

на стоманобетон в сравнение с 

покривните конструкции от 10-40 кг/

м2. 

Металните керемиди с надпис 

Wetterbest® имат стандартна дебелина 

от 0.4 мм. – 0.6 мм. 

Всички метални керемиди Wetterbest® 

имат изписани на задната част 

на профила марката, номера на 

поръчка, датата на производство, 

кода на полупродукта и логото на 

сертификата за качество ISO 9001 и 

маркировка CE. 

За трайно метално покритие 

трябва да бъдат изпълнени 

кумулативно следните 3 условия: 

висококачествени суровини, 

прецизно профилиране на 

модерни автоматизирани линии 

и квалифициран монтаж (чрез 

оторизирани дистрибутори). 

Wetterbest® предлага едновременно 

и трите задължителни изисквания 

за висококачествено и трайно 

покритие, както и други 

предимства като бърза доставка и 

специализирано консултиране. 

ВИМАНИЕ! Не се препоръчва 

използването на метални керемиди 

по-дълги от еквивалента на 8 

стъпки, тъй като те се деформират 

необратимо, без значение как се 

борави с тях! 
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ЦЯЛОСТНИ СИСТЕМИ 
ЗА ПОКРИВИ 
WETTERBEST 

1. Предпазна престилка 

2. Капак 

3. Престилка улама 

4. Челна дъска 

5.Снегозадържащ елемент 

6.Снегозадържащ елемент

7. Гребен за стреха 

8.Маншон за уплътняване 

9. Вентилация на покрива 

10. Водосточна тръба 

11. Прозорци за мансарда 

12. Улук





МЕТАЛНИ 

КЕРЕМИДИ 
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Метални керемиди

Металната керемида Wetterbest® Clasic е изработена от горещо поцинкована стомана, върху която боята се нанася по 

многослойна технология и размерно оптимизиран за ефективно покритие на всякакъв тип сгради. Металната керемида Clasic 

има намалено специфично тегло, поради своята конфигурация (голяма ширина, 1200 мм. - икономическо предимство за 

клиента).

Област на приложение:

Профил с дискретна и елегантна геометрия, 

металната керемида Wetterbest® Clasic пасва 

много добре за реализация на покрития 

(покриви) на сгради (проекти) жилищни и 

търговски, нови и в процес на поправяне.

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Минимален наклон при 
монтаж

Горещо поцинкована стомана

до 0,6 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm

490-6.000 мм.

до 50 години

14º (1/4)

Wetterbest

CL ASIC

Технически 

харак терис тики

ЗАБЕЛЕЖКА *: За по-малки наклони и нетипични дължини на панела се свържете с местния 

представител.

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002

00 мм. (обща ширина)
0 мм. (полезна ширина)

186 186 186 186 186

 
5

0 
мм

.

   
 м

м.

ЦВЯТ
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Металната керемида Wetterbest® Plus е с височина 30 мм. между модулите, най-високата на пазара, което им придава голяма 

здравина и отлични естетически стойности. Външният му вид е здрав, съчетан с изключително елегантна форма.

Област на приложение:

С геометрия, която напомня

на традиционните покрития и със

симетрия на припокриващите се зони,

надлъжна спрямо централната ос, 

Wetterbest® Plus може да се монтира

на повечето форми на покрив.

Метални керемиди

Wetterbest

PLUS

Технически 

харак терис тики
Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Минимален наклон при 
монтаж

Горещо поцинкована стомана

0,5-0,55 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm

430-6000 мм. 

до 50 години

14º (1/4)

ЗАБЕЛЕЖКА *: За по-малки наклони и нетипични дължини на панела се свържете с местния 

представител.

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002

0 мм. (обща ширина)
50 мм. (полезна ширина)

228,6

0 
мм

.

228,6228,6228,6

   
0 

мм
.

ЦВЯТ
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Метални керемиди

Геометрията на керемидените панели Wetterbest® Colosseum е тънка и широка и тези аспекти спомагат за увеличаване на 

устойчивостта на профила и бързото оттичане на водата от покрива. Wetterbest® Colosseum имат изрязана основа, която 

улеснява минималното припокриване, без загуба на материал.

Област на приложение:

Със специален, елегантен и здрав 

външен вид, металните керемиди 

Wetterbest® Colosseum са 

подходящи, особено за покриване на 

покриви с големи повърхности и

разнообразни геометрии.

Wetterbest

COLOSSEUM

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Минимален наклон при 
монтаж

Горещо поцинкована стомана

до 0,6 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm

450-6.000 мм.

до 50 години

14º (1/4)

ЗАБЕЛЕЖКА *: За по-малки наклони и нетипични дължини на панела се свържете с местния 

представител.

Технически 

харак терис тики

60 мм. (обща ширина)
045 мм. (полезна ширина)

260 260

5 
м

м
.

260

   
46

 м
м

.

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Wetterbest® Cardinal е най-новият профил от метални керемиди в портфолиото на Wetterbest. Снабден с два ясно изразени 

капилярни канала за по-добро уплътняване, новият профил Cardinal се характеризира с широки линии, напомнящи формата 

на керамичните керемиди, с ясно изразени ръбове, които го отличават от останалите съществуващи профили на керемиди.

Област на приложение:

Металния профил Cardinal са 

решението Wetterbest за покриви, от 

прости до сложни. Той идва да придаде 

на вашия покрив уникална и елегантна 

нотка и да завърши облика на дома.

Метални керемиди

Wetterbest

C ARDINAL

Технически 

харак терис тики
Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Минимален наклон при 
монтаж

Горещо поцинкована стомана

0,45-0,60 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm

850-6.000 мм. 

до 50 години

14º (1/4)

ЗАБЕЛЕЖКА *: За по-малки наклони и нетипични дължини на панела се свържете с местния 

представител.

00 мм. (обща ширина)
50 мм. (полезна ширина)

230 230 230 230

 
5 

м
м

.

 
5 

м
м

.

A

Детайл 

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Концепцията на профила Wetterbest® Gladiator съчетава механичната устойчивост на покривните системи на Wetterbest® с 

елегантността на класическите средиземноморски покриви, които извеждат на преден план римския тип профил. С точна и 

балансирана геометрия, металните керемиди Wetterbest® Gladiator се откроява с повишената безопасност срещу действието 

на факторите на околната среда върху покрива.

Метални керемиди

Област на приложение:

Идеален за покриване на 

ваканционни домове, проекти в 

областта туризъма и т.н.

Wetterbest

GL ADIATOR

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Минимален наклон при 
монтаж

Горещо поцинкована стомана 

до 0,6 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm

475-6.000 мм.

до 50 години

14º (1/4)

ЗАБЕЛЕЖКА *: За по-малки наклони и нетипични дължини на панела се свържете с местния 

представител.

Технически 

харак терис тики

00 мм. (обща ширина)
0 мм. (полезна ширина)

280 280 280

0 
м

м
.

   
0 

м
м

.

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Аксесоари за метални 
керемиди

Предпазна престилка стреха Съединение калкан

Челна дъска 
колектор подсилена

Подсилен 
снегозадържащ 

елемент

Затваряне, малък
капак

Челна дъска

Специална планка
калкан

Полукапак

Снегозадържащ
елемент

Улама

Предпазна 
престилка промяна 

на наклона

Колектор фронтон

Предпазна 
престилка промяна 

на наклона 
вертикална стена

Кръгъл капак

МЕТАЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ПОКРИВ

АКСЕСОАРИ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ



www.wetterbest.ro
14

Аксесоари за метални 
керемиди

Снегозадържащ 
елемент тип 

решетка

Вентилация профил
Clasic

Елемент за
свързване на 

решетка

Вентилация профил
Colosseum

Гъвкава връзка
вентилация

Основа 
снегозадържащ 
елемен метална 

керемида

Вентилация профил
Gladiator

Самозалепваща 
ролка за защита под 

билото

АКСЕСОАРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

АКСЕСОАРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

IZOVENT - 0,31 x 
5 м. / 0,24 x 5 м.
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Алуминиева лента
Ролка запечатване 
на комин IZOLEN

Алуминиева лепяща 
се лента IZOVENT

Лента
IZOLANT

Универсална 
самозалепваща 

лента (улама)

Пластмасов гребен
против птици

Лента за 
уплътняване Wtb
Clasic ETM капак

Силикон Aquafix

Лента за 
уплътняване Wtb

Gladiator ETM капак

Маншон за 
уплътняване

Лента за 
уплътняване Wtb 

Colosseum ETM 
капак

Маншон за 
уплътняване

АКСЕСОАРИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ

Аксесоари за метални 
керемиди

100 мм. /150 мм. /
300 мм x 10 лм.

дължина 1000 мм.

дължина 1000 мм.

0,31 x 5 м.

дължина 1100 мм.

50 мм. x 50 лм.

дължина 1100 мм.

30 X 8/4 мм.

дължина 1100 мм.
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Акесоари за метални 

керемиди

ВИНТОВЕ

МЕМБРАНИ ЗА МЕТАЛНИ ПОКРИТИЯ

ML 90 Al / ML 110 Al
/ ML140 Al 75 кв.м

MSL LIGHT – 75 кв.м

90 гр. /115 гр. /
135 гр. /150 g /165 гр. /

185 гр. 80 кв.м

Мембрана Wetterbest

Алуминиева 
бариера

Фолио с намалена 
пропускливост към 

изпарения

4,8 x 20 мм. 4,8 x 35 - цветен 4,8 x 35 мм.

4,8 x 50 мм. 4,8 x 70 мм.
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ЗАЩИТА

SUPREM 50

ИТА





ФА ЛЦОВИ ПОКРИВНИ 
СИС ТЕМИ

Решенията на компанията Wetterbest® за плоски покриви, са 
фалцовите покривни системи.

За най-разнообразните форми на покриви и фасади 
Wetterbest, предлага:

Традиционно фалцовани листове, конфигурирани на 
строителната площадка от мини ролки от плоска ламарина за 
фалцоване Wetterbest®Click;
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Фалцови покривни системи

Ламаринените панели Wetterbest® Click за плоски покриви се монтират чрез 

клик-свързване и скрито закопчаване.

Изработени от поцинкована стомана 

и покрити с гланцирана или матова 

полиестерна боя, панелите Click могат 

да бъдат монтирани върху склонове с 

наклон най-малко 8°, върху повечето 

покривни форми.

Предлагайки жизненост и елегантност, 

панелите Wetterbest® Click напомнят 

на класическите покриви, независимо 

от вида на проекта: семеен дом, 

ваканционен дом, обществени сгради, 

търговски и промишлени сгради, 

ремонтни работи и др.

Wetterbest

CLICK

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Минимален наклон при 
монтаж

Горещо поцинкована стомана

до 0,6 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm

800-6000 мм.

до 50 години

8º (1/7)

Технически 

харак терис тики

ЗАБЕЛЕЖКА *: За по-малки наклони и нетипични дължини на панела се свържете с местния 

представител.

500 мм. (полезна ширина)
540 мм. (обща ширина)

A

Детайл 

  
 2

9
 м

м
.

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Промяна на наклона
външно Click

МЕТАЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ПОКРИВ

АКСЕСОАРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Аксесоари за фалцови покривни 
системи

Престилка стреха Click Съединение калкан
Click

Основа затваряне
Click

Било Click Улама

Челна дъска Click

Основа 
Снегозадържащ

елемент

Прът Снегозадържащ
елемент (2 бр. x 2 лм.)

Съединение прът 
Снегозадържащ 

елемент
Капак прът С

Престилка стреха 
Click

Престилка 
свързване Click

Промяна на наклона
вътрешно Click
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Самозалепваща се 
лента IZOBUTYL

Силокон
Маншон за 

уплътняване

АКСЕСОАРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

АКСЕСОАРИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ

D60 мм – D475 мм.15 мм. x 60 лм.

Аксесоари за фалцови покривни 
системи

Гъвкава връзка
вентилация

Вентилация плоски 
покриви
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4,2x30 мм. / 500 
брой/кутия.

3,5x32мм./ 500 брой/ 
кутия

Фиксиращи винтове

Самонарезни 
винтове

(Ламарина / 
ламарина)

ВИНТОВЕ

МЕМБРАНИ ЗА МЕТАЛНИ ПОКРИВИ

ML 90 Al / ML 110 Al
/ ML140 Al 75 кв.м.

MSL LIGHT – 75 кв.м.

90 гр /115 гр./
135 гр. /150 гр. /165 гр. /

185 гр. 80 кв.м.

Мембрана Wetterbest

Алуминиева 
бариера

Фолио с намалена 
пропускливост към 

изпарения

Аксесоари за фалцови покривни 
системи
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Фалцови покривни системи

Покривните панели Wetterbest® Faltz са елегантни и приспособими към 

всякакъв тип архитектура, постигайки отличен резултат както за стари сгради, 

реновирани или реставрирани сгради, така и за нови сгради.

Плоските покривни панели Wetterbest® Faltz 

са най-сигурното решение за покриване 

на жилищни, търговски, промишлени и др. 

проекти, както за покриви, така и за фасади.

Чрез двойно фалцоване, покривните панели 

Wetterbest® Faltz, осигуряват на покривите 

повишена сигурност срещу инфилтрации и 

много дълъг живот.

Могат да се монтират при малки наклони, 

започващи от 3,5° и продължавайки с 

вертикално покритие.

Wetterbest

FALTZ

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължина ролка

Ширина на миниролка 

Гаранция

Минимален наклон при 
монтаж

Горещо поцинкована стомана

до 0,6 мм.

двойно предварително боядисани

60 ml

620 мм.

до 30 години

3.5º

ЗАБЕЛЕЖКА *: За по-малки наклони и нетипични дължини на панела се свържете с местния 

представител.

Технически 

харак терис тики

~540 мм. (полезна ширина)

   
 м

м
.

   
6 

м
м

.

Ц т

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Фиксирани скоби 
(неръждаема 

стомана) 28 мм.

Вентилация плоски 
покриви

Самозалепваща се
лента IZOBUTYL
15 мм. x 90 л.м

Подвижни скоби 
(неръждаема 

стомана)

Гъвкава връзка
вентилация

Силокон

Винтове за фиксиране 
4,2x30/ 500 броя/

кутия.

Винтове за фиксиране 
3,5 x 32 мм. / 500 броя/ 

кутия.

Мембрана METALLIC
за огъната ламарина

АКСЕСОАРИ ЗА ФИКСИРАНЕ

ААКСЕСОАРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

АКСЕСОАРИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ

ВИНТОВЕ

МЕМБРАНА ЗА ФАЛЦОВИ ПОКРИ

450 гр./ кв.м. 1,5 X
25-37,5 кв.м.

Аксесоари за фалцови покривни 
системи





ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА

Решенията Wetterbest® включват широка гама от панели 
профилирана ламарина за най-разнообразни приложения.

Панелите профилирана ламарина могат да се използват за 
покриви, външна и вътрешна облицовка, за граждански и 
промишлени конструкции.
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Профилирана ламарина

Метален панел с трапецовиден профил с височина на реброто 8 мм, 

за вътрешни и външни облицовки, преграждане, огради. Металният 

профилиран панел W8 има ниско специфично тегло без негативни 

ефекти върху дълготрайността на конструкцията. Профилираната 

ламарина W8 е незапалима и не влияе на класа на пожароустойчивост на 

конструкцията.

Област на приложение:

Използва се за външно и въртрешно 

облицоване на сгради,за стени и различни 

естетически приложения, както и за покриване 

на жилищни, административни и търговски 

сгради (къщи, блокове, офиси, шоуруми ) 

покриване на огради и зоните със сачак на 

покривите.

Транспорт, обработка и съхранение:

Профилираната ламарина се доставя на палета, 

за да се избегнат повреди. Съхранението в сухи 

и проветриви помещения е задължително, 

далеч от прякото действие на слънце, влага и 

материали с агресивен потенциал (например 

хоросан, киселини, земя и т.н.).

Защита на околната среда:

Продуктът е неутрален от биологична гледна 

точка, без радиоактивни емисии и не е фактор 

за замърсяване на околната среда.

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Горещо поцинкована стомана 

до 0,60мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm 

до 6000 мм.

до 50 години

Профилирана W8

Технически 

харак терис тики

95 мм. (обща ширина)
60 мм. (полезна ширина)

6352,5

   
8 

м
м

.

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Профилирана ламарина

Метален панел с трапецовиден профил, който се предлага в два размера 
на широчина, 1150 мм., съответно 870 мм. с височина на реброто 10 мм., 
профилираната ламарина W10 може да се използва при покриване 
и облицоване върху непрекъсната основа. Металният профилиран 
панел W10 има ниско специфично тегло без негативни ефекти върху 
дълготрайността на конструкцията. Профилираната ламарина W10 е 
незапалима и не влияе на класа на пожароустойчивост на конструкцията.

Област на приложение:

Профилираната ламарина W10 с трапецовиден 

профил се използва за облицоване в различни 

варианти, за вътрешна и външна употреба на 

сгради, за покриване на покриви непрекъсната 

основа, ограждане и т.н.

Транспорт, обработка и съхранение:

Профилираната ламарина се доставя на палета, 

за да се избегнат повреди. Съхранението в сухи 

и проветриви помещения е задължително, 

далеч от прякото действие на слънце, влага и 

материали с агресивен потенциал (например 

хоросан, киселини, земя и т.н.).

Защита на околната среда:

Продуктът е неутрален от биологична гледна 

точка, без радиоактивни емисии и не е фактор

за замърсяване на околната среда.

Профилирана W10

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Горещо поцинкована стомана 

до 0,60 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm 

до 3000 мм.

до 50 години

Технически 

харак терис тики

50 мм. (обща ширина)
05 мм. (полезна ширина)

138A

   
0 

м
м

.

ЦВЯТ

Детайл 

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Профилирана ламарина

Метален панел с трапецовиден профил, с височина на реброто18 мм., за 

промишлена облицовка на стени, за покрив на жилищни сгради. Може да се 

използва и за функционални сгради или за селскостопански цели (веранди, 

гаражи и др Металният профилиран панел W18 има ниско специфично 

тегло без негативни ефекти върху дълготрайността на конструкцията. 

Профилираната ламарина W18 е незапалима и не влияе на класа на 

пожароустойчивост на конструкцията.

Област на приложение:
Профилираната ламарина W18 с трапецовиден 
профил се използва за индустриални проекти, 
за външно и въртрешно облицоване на 
сгради,за стени и различни естетически 
приложения, както и за покриване на жилищни 
сгради (къщи, блокове, офиси) покриване на 
огради и зоните със сачак на покривите.

Транспорт, обработка и съхранение:
Профилираната ламарина се доставя на палета, 
за да се избегнат повреди. Съхранението в сухи 
и проветриви помещения е задължително, 
далеч от прякото действие на слънце, влага и 
материали с агресивен потенциал (например 
хоросан, киселини, земя и т.н.).

Защита на околната среда:
Продуктът е неутрален от биологична гледна 
точка, без радиоактивни емисии и не е фактор 
за замърсяване на околната среда.

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Горещо поцинкована стомана

до 0,7 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm 

до 12000 мм.

до 50 години

Профилирана W18

Технически 

харак терис тики

50 мм. (обща ширина)
00 мм. (полезна ширина)

137,5
A

Детайл 
69

  
 1

8
 м

м
.

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Профилирана ламарина

Метален панел с трапецовиден профил, с височина на реброто 35 мм., 

за облицоване на стените на промишлени халета и техните малки и 

средни покриви, за покриви на жилищни и търговски сгради. Металният 

профилиран панел W35 има ниско специфично тегло без негативни ефекти 

върху дълготрайността на конструкцията. Профилираната ламарина W35 е 

незапалима и не влияе на класа на пожароустойчивост на конструкцията.

Област на приложение:

Профилираната ламарина W35 с трапецовиден 

профил се използва за индустриални проекти, за 

външно и въртрешно облицоване на сгради,за 

стени и различни естетически приложения, както и 

за покриване на жилищни сгради (къщи, блокове, 

офиси) покриване на огради и зоните със сачак на 

покривите.

Транспорт, обработка и съхранение:

Профилираната ламарина W35 се доставя на 

палета, за да се избегнат повреди. Съхраняването 

в сухи и проветриви помещения е задължително, 

далеч от прякото действие на слънце, влага и 

материали с агресивен потенциал (например 

хоросан, киселини, земя и т.н.).

Защита на околната среда:

Продуктът е неутрален от биологична гледна 

точка, без радиоактивни емисии и не е фактор за 

замърсяване на околната среда.

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Горещо поцинкована стомана

минимална 0.45 мм. - максимална 1.2 мм.

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm

до 12000 мм.

до 50 години

Профилирана W35

Технически 

харак терис тики

ма имална 5 мм. (обща ширина)
080 мм. (полезна ширина)

0
A

Детайл 
80

   
5 

м
м

.

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Профилирана ламарина

Метален панел с трапецовиден профил, позитивно профилирана с 

височина на реброто 60 мм, за промишлени покриви. Отрицателно 

профилирана, профилираната ламарина W60 се използва за 

изграждането на „загубен кофраж“. Профилираната ламарина W60 е 

незапалима и не влияе на класа на пожароустойчивост на конструкцията.

Област на приложение:

Изработка на покрития за промишлено 

строителство и постоянно „загубен кофраж“ с 

двойна роля, функционален и естетичен

Транспорт, обработка и съхранение:

Профилираната ламарина W60 се доставя 

на палета, за да се избегнат повреди. 

Съхраняването в сухи и проветриви 

помещения е задължително, далеч от прякото 

действие на слънце, влага и материали с 

агресивен потенциал (например хоросан, 

киселини, земя и т.н.).

Защита на околната среда:

Продуктът е неутрален от биологична гледна 

точка, без радиоактивни емисии и не е фактор 

за замърсяване на околната среда

Суровина

Дебелина

Слой боя

Дължини на панелите

Гаранция

Горещо поцинкована стомана 

минимално 0.5- максимално 1.5 мм

25 μm /35 μm /50 μm /60 μm 

до 12000 мм.

до 50 години

Cutata W60

Технически 

харак терис тики

Детайл A

905 мм. (обща ширина)
846 мм. (полезна ширина)

211,5

A

120,6

   
60

 м
м

.

ЦВЯТ

Цветове,  на лични в гамата R AL

За да сте сигурни, че сте избрали правилния цвят, попитайте за цветовата палитра представителя на Wetterbest®.

RAL 1015 RAL 6005 RAL 6011RAL 3011RAL 3009RAL 3005 RAL 6020RAL 3000 RAL 5010

RAL 8019 RAL 9005RAL 8017RAL 8004 RAL 9006 RAL 9007RAL 7024RAL 7016 RAL 9002
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Wetterbest® предлага и самозалепваща се мембрана Drips-

top, която прилепва към вътрешната метална повърхност на 

покривните панели по време на автоматичното им профилиране, 

като заменя използването на класическите паропропускливи 

мембрани.

Мембраната Dripstop е икономичен начин за решаване на 

проблема с конденза в сградите с неизолирани покриви, тя 

предотвратява капенето на вода в сградата, удължава живота на 

металното покритие, увеличава акустичната изолация и спомага 

за намаляване на шума от дъжд.

Dripstop има висок капацитет за съхранение на вода, която може 

да възникне вследствие на феномена конденз. Чрез използването 

на мембраната Dripstop се елиминира най-често срещания ефект 

на конденза вътре в сградите, а именно влагата. Ефективността 

е различна в зависимост от теглото на материала и наклона на 

покрива.

Мембраната Dripstop е устойчива на киселини, произтичащи от 

животинска тор и бактерии, може да се измие с водна струя. Този 

тип мембрана се използва за неизолирани термично покриви и за 

стени на помещения с промишлена дестинация (производствени 

халета, цехове и др.), логистика (складове, магазини, гаражи и др.), 

агро-зоотехника (зърнени силози, зоотехнически ферми и др.)

Уплътнителна лента
W60 комплект

Маншон за 
уплътняване Силикон

АКСЕСОАРИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ

МЕМБРАНА DRIPSTOP

Аксесоари за профилирана 
ламарина

Уплътнителна лента 
W18

Уплътнителна лента 
W35
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Дренажна система Wetterbest

Дренажната система за дъждовната вода допълва функционалността на покрива, тъй като осигурява ефективното 

оттичане на водата.

Компонентите на дренажната система Wetterbest® са прецизно обработени на автоматизирани производствени линии, с 

точни размери, водонепроницаеми за бързо сглобяване и монтиране.

Тъй като са изработени от най-качествените стоманени листа, дренажните системи Wetterbest® могат да се използват при 

всякакъв тип климат и имат висока продължителност на живот.

Материалът гарантира устойчивост на цветовете, използване без разходи за поддръжка, изключителна твърдост и 

незначително термично разширение, независимо от температурата.

Освен това, цялата гама от продукти се предлага в богат хроматичен спектър според всеки тип проект

Дренажната система Wetterbest® се произвежда в два варианта:

• Wetterbest® 125/88 където улукът има диаметър 125 мм. и тръбата има диаметър 88 мм.
• Wetterbest® 150/97 където улукът има диаметър 150 мм. и тръбата има диаметър 97 мм.

1. Ъгъл улук външен/вътрешен

2. Кука “контра”

3. Капак улук

4. Скоба

5. Скоба за свързване

6. Скоба улук

7. Улук

8. Съединение улук-тръба

9. Коляно

10. Удължител тръба

11. Разклонение тръба

12. Скоба за тръба

13. Тръба

14. Елемент за оттичане
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Цветове,  на лични в гамата R AL

RAL 6005RAL 3011RAL 3005 RAL 6020 RAL 9010 ALUZINCRAL 5010RAL 9005RAL 8017RAL 8004RAL 7024
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RAL 3009





МЕТА ЛНИ РЕБРА 
ОГРА Д А
Металните ребра за ограда са модерна и превъзходна 
алтернатива на класическите огради. Дължината на 
ребрата се изработва по поръчка, в един линеен метър се 
побират между 7 и 9 ребра, в зависимост от разстоянието, 
което е оставено между ребрата. Ребрата са изработени 
от ламарина, предварително боядисана със същите 
спецификации като профилите за покрив и могат да бъдат 
боядисани както от една страна така и от двете страни.
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Ребра ограда

RAL 8017 RAL 8004 RAL 3000

Металните ребра за ограда са модерна и превъзходна алтернатива на 

класическите огради.

Дължината на ребрата се изработва по поръчка, в един линеен метър 

се побират между 7 и 9 ребра, в зависимост от разстоянието, което е 

оставено между ребрата.

Ребрата са изработени от ламарина, предварително боядисана със 

същите спецификации като профилите за покрив и могат да бъдат 

боядисани както от една страна така и от двете страни.
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ПРОЗОРЦИ ЗА 
МАНС АРД А

Използвайки най-новите 
технологии, прозорците за 
мансарда от покривната 
система Wetterbest® 
осигуряват оптимална 
топлоизолация и 
издръжливост, поддържайки 
функционалността си чрез 
междинна ос, която увеличава 
естественото осветление и 
същевременно осигурява 
отличен интериорен дизайн.

Wetterbest® препоръчва 
използването на прозорци 
за мансарда DAKEA™, марка, 
проектирана в Дания, която 
има изключителни качества 
и предлага 20-годишна 
разширена гаранция, която е 
единствена на пазара и може 
да бъде прехвърлена.

Покривните прозорци 

Dakea могат да бъдат 
инсталирани при наклон 
на покрива между 15⁰ и 
90⁰. Освен това, този тип 
мансардни прозорци 
позволяват монтаж в долната 
част на покрива, което 
осигурява подобрение 
на топлоизолацията и 
създава по-приятно външно 
излъчване.

Изключителният дизайн 
предлага до 10% повече 
естествена светлина в стаята 
в сравнение с другите 
мансардни прозорци.
Прозорците за мансарда 
Dakea отговарят на всички 
европейски стандарти за 
ефективност и уплътняване.
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Мансардни прозорци

Dakea B etter

Dakea G ood

Dakea B etter PVC

Dakea Ultima

Dakea B etter Energy 

Достъпът до светлина и вентилация, комбиниран с 

подобрена топлоизолация, води до допълнителни 

спестявания от загуби на топлина през прозореца. 

Препоръчителна употреба: коридори, офиси, дрешник.

Лесен, но ефективен начин за разумна цена да получите 

светлина, вентилация, топлоизолация и допълнително 

жилищно пространство на разумна цена. Препоръчителна 

употреба: коридори, офиси, дрешник.

Лесни за почистване тавански прозорци, лесна поддръжка, 

висококачествен PVC материал, допълнително оборудван 

със с безопасно вътрешно стъкло. Препоръчителна 

употреба: баня, кухня.

Топ продукт с много добра енергийна ефективност, 

ламинирано вътрешно стъкло (безопасно) и отлични 

параметри за намаляване на шума. Използването на 

специален инертен газ, криптон, профили поглъщащи шума 

и сребърни филми за стъкления панел, осигуряват висок 

комфорт за собствениците на жилища. Препоръчителна 

употреба: спални, дневни, детски стаи, стаи, засегнати от 

външен шум.

Тройна стъклена конструкция с подобрена енергийна 

ефективност. Сигурна, трайна конструкция и висока 

енергийна ефективност. Препоръчителна употреба: спални, 

дневни
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Прозорец Dakea Flex

Рамки

Щори

Оберлихт, рамки, щори

Dakea Flex - Прозорец

• Dakea Flex е проектиран да осигурява вентилация и осветление за 
неотоплявани помещения, като складове или гаражи; той се предлага 

с горен механизъм като стандарт, но може да се използва и със 

страничен механизъм.

• Всички прозорци Dakea Flex са подходящи за вълнообразни и 
плоски покрития, с наклони между 15 и 60 градуса и покрития с 

дебелина до 90 мм.

RHR – Дифузна светлина и уединение в комбинация с инсталиране за 5 минути, 3 позиции за спиране и 

елегантен външен вид.

DUR – Тъмен ефект почти 100% в комбинация с инсталиране за 5 минути и голяма гама от цветове.

MIR – Сянка и терморегулация, комбинирани с допълнителна UV защита и лесна външна инсталация.

PAR – Филтрирана светлина, лесно инсталиране.

Универсални уплътнителни рамки (KUF)

• Те са съвместими с всякакъв вид покривен материал в 
профилната гама с височина 16-120 м.

• Алуминиевата престилка (с по-висока степен на сгъване) 
гарантира, че можете да ги монтирате перфектно върху 

керемида с висок профил, права керемидаили дори върху 

тръстиков покрив.
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Мансардни прозорци

ROOFLITE DPX

Уплътните лна р амк а за 

вълнообр азен покрив TFX

RoofLITE DPX е стандартен, висококачествен 

мансарден прозорец с всички функции и предимства, 

от които се нуждаете в спалня или всекидневна. 

Мансардният прозорец е с дизайн „slimline” по-тънка 

рамка от другите прозорци. Това прави прозореца да 

изглежда елегантен и модерен отвътре. Прозорците 

са изработени във фабрика, която има повече от 

75 години опит. Прозорците гарантират добра 

топлоизолация и всичко това на разумна цена, така че 

това няма да повлияе на вашия бюджет. Имат 10 години 

стандартна гаранция.

Приложими

В обществени и битови сгради

В отопляеми помещения, обитавани

При наклони с ъгли от 15 ° -90°

Характеристики

Централно въртене

Тънка рамка

Стилна дръжка в долната част

Две пасивни вентилационни позиции чрез дръжката

10 години гаранция

Материал / дърво и покритие

Дърво от бор изсушено в пещ

Дърво от гори, сертифицирани по PEFC

Видими повърхности без възли

Защита от фунгициди

Акрилен лак

Покритие

Алуминий, лакиран, RAL 7043

Дръжка

Ергономично изработена цинкова дръжка, лакирана

Тази рамка е предназначена за плътен монтаж за 

всички видове покрития с височина на профила 

между 16 - 50 мм. Можете да инсталирате тавански 

прозорци върху плоски керемиди над 16 мм, върху 

керемиди тип- люспи, върху бетонни керемиди, 

профилирани керамични керемиди или дори върху 

покриви от вълнообразна ламарина.
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F E N S T R O

S T E P

S T E P  M AX

S T E P  P LU S

Стълби за достъп до таван

Стълбите за достъп до таван FENSTRO са с атрактивен външен вид, изработени от здрав бор,

с бяло вътрешно и външно покритие на вратата и черно боядисани аксесоари.

Те се предлагат с пружинен механизъм за отваряне и затваряне, така че стълбата да се отваря и затваря лесно, 

а системата включва защитен механизъм за предотвратяване на случайното й отваряне. Стълбите за достъп 

на таван FENSTRO са оборудвани с предпазен парапет, който е далеч от ръба на стълбата, за да се избегнат 

наранявания на ръцете по време на функциониране. В допълнение, защитните маншони са там, за да защитят 

вашият под. И трите стълба за достъп до таван FENSTRO са ергономични и имат изолирана врата с различна 

дебелина, което означава високо ниво на топлинна ефективност.

Стълбата STEP е изцяло сглобено таванско 

стълбище с широки стъпала, лесен механизъм за 

отваряне, парапет и стандартна изолирана врата.

Стълбата STEP MAX имат същата структура като 

стълбите STEP & STEP PLUS, но е оборудвана с още 

по-дебела врата, което означава по-висока енергийна 

ефективност. Това от своя страна може да осигури 

по-добър топлинен комфорт и в допълнение да ви 

помогне да спестите от сметките за отопление.

Стълбата STEP PLUS има същата структура като стълбата STEP, 

но е снабдена с по-ефективна изолация на вратата, което 

води до подобрени термични характеристики.





АНТИКОНДЕНЗНА 
МЕМБРАНА

Едно от основните условия за доброто 
функциониране на модерния покрив е 
използването на покривна мембрана 
с висока пропускливост на парите 
(антиконденз), монтирана под основното 
покритие.

Антикондензната мембрана гарантира 
изсушаването на всички покривни слоеве, 
когато е осигурена вентилацията
на пространството под основното 
покритие.

леснява преминаването на водните пари 
от вътрешната страна на топлоизолацията 
на покрива към външната среда. По този 
начин количеството на парите, които се 
натрупват в покривната конструкцията е 
ограничено, и по този начин се избягва 
събирането на конденз в покрива, особено 
в минералната вата.

По този начин конструктивните елементи 
на покрива, топлоизолацията, вътрешното 
покритие на сградата няма да бъдат 
засегнати от водата, получена при конденз.
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Антикондензна мембрана

Антикондензна мембрана

Wetterbest

Качества и предимства:

• Висока и равномерна пропускливост по цялата повърхност
• Устойчивост на опъване, което улеснява монтажа
• Устойчивост на вредното въздействие на влагата

Системата за покриване Wetterbest® използва мембрани Dachowa с 

плътност 115, 150, 165 или 185 гр. / м2.

Друго предимство на този вид мембрана е, че улеснява монтажните услуги 

– инсталаторите вече няма да монтират мембраната върху покривната 

конструкция (в повечето случаи термично изолираните покриви нямат 

непрекъснато легло, което затруднява достъпа и увеличава риска от падане);

Технически характеристики на продукта:

• Лесно се прилага
• Устойчив
• Запалимост A2 – s1; d0 (EN 13501-1)
• Устойчивост на бактерии
• Допълнителна акустична изолация
• Намалява шума от дъжд







ИНС ТРУМЕНТИ
За да се постигнат 
висококачествени 
монтажи на покривните 
системи Wetterbest®, 
фирмата осигурява на 
екипите, които извършват 
монтажа, професионални 
инструменти за 
тенекеджийски работи. 
Те са произведени от 
австрийската фирма 
STUBAI, световен лидер в 
своята област, която от 1742 
г. разработва инструменти и 
устройства за строителната 
индустрия.

Изработени от 
висококачествена 
стомана, обогатена с 
въглерод, инструментите 
за тенекеджийство STUBAI 
могат да се справят с 
механичното износване по 
време на употреба, за дълъг 
период от време.

Предлагаме инструменти, 
подходящи за всички 
видове операции, 
изпълнявани на метални 
покривни системи, и не 
само: рязане, сгъване, 
огъване, пресоване, 
фалцоване и др.

С помощта на инструменти, 
приспособления, аксесоари 
и работно облекло STUBAI, 
се отстранява рискът от 
увреждане на материалите, 
като по този начин се 
гарантира високо качество 
на работа.

Също така, Wetterbest® 
може да осигури 
оборудване за работа на 
височина.
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Инструменти

Кръгъл чук

Клещи ламарина, 
десни

Метален трион

Правоъгълен чук

Клещи ламарина 
кръгли

Конец за подравняване
на улук

улукКлещи 
пресоване 45°

Инструмент за
огъване стреха

Комбинирана 
ножица дясна
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Инструменти

Защитен колан

Призма с прагове

Ножици тип 
„пеликан“

Затваряне на ребро 
двойно

Комплект пружини 
за ножици 

Шаблон за 
маркиране

Затваряне на ребро 
обикновено

Чук тефлон тип перо 

Уред за маркиране 
обозначен
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Суровина

Суровина

Състав по слоеве на използваните материали със защита 
Лъскава
1. Защитен филм от Полиетилен 25-50 микрона *
2. Номинален защитен слой 25 микрона
3. Основен слой тип грунд 5 микрона
4. Слой пасивационен разтвор
5. Неорганичен защитен слой Цинк (Z225 g/m2)
6. Стоманена сърцевина
7. Неорганичен защитен слой Цинк
8. Слой пасивационен разтвор
9. Органичен слой за защита на боята (PE) 7 микрона
10. Антикондензна мембрана *

Състав по слоеве на използваните материали
със защита Мат
1. Защитен филм от Полиетилен 25-50 микрона *
2. Номинален защитен слой 35 микрона
3. Основен слой тип грунд 10 микрона
4. Слой пасивационен разтвор
5. Неорганичен защитен слой Цинк (Z225 g/m2)
6. Стоманена сърцевина
7. Неорганичен защитен слой Цинк (Z225 g/m2)
8. Слой пасивационен разтвор
9. Слой за защита на органичната боя (PE) 7 микрона
10. Антикондензна мембрана *

Състав по слоеве на използваните материали със защита тип 
NEOMAT 30
1. Защитен филм от Полиетилен 25-50 микрона *
2. Номинален защитен слой 60 микрона
3. Основен слой тип грунд 30 микрона
4. Слой пасивационен разтвор
5. Неорганичен защитен слой Цинк (Z275 g/m2)
6. Стоманена сърцевина
7. Неорганичен защитен слой Цинк (Z275 g/m2)
8. Слой пасивационен разтвор
9. Слой за защита на органичната боя (PE) 12 микрона
10. Антикондензна мембрана *
*( може да се приложи при поискване)

Състав по слоеве на използваните материали със защита тип 
SUPREM 50
1. Защитен филм от Полиетилен 25-50 микрона *
2. Номинален защитен слой 50 микрона
3. Основен слой тип грунд 20 микрона
4. Слой пасивационен разтвор
5. Неорганичен защитен слой Цинк (Z275 g/m2)
6. Стоманена сърцевина
7. Неорганичен защитен слой Цинк (Z275 g/m2)
8. Слой пасивационен разтвор
9. Слой за защита на органичната боя 12 микрона
10. Антикондензна мембрана *
*( може да се приложи при поискване)

Спецификации за суровините Wetterbest
Състав по слоеве на използваните материали.
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Гаранция

SC WETTERBEST SA, като производител гарантира, че профилите, изработени от стоманен лист 

с метално покритие или органично многослойно, наричани по-долу Продукт, са в съответствие 

с декларираните характеристики и че отговарят на действащите европейски стандарти за качество.

СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ

WETTERBEST  S.A.

Бъйкой, Ул. Инфръцирии № 144,

Област Прахова, код 105200

Телефон: +40 735 35 35 35

www.wetterbest.ro

 

Гаранция
Корозия / Цвят

Гаранция
Корозия / Цвят

Гаранция
Корозия / Цвят

Гаранция
Корозия / Цвят

Гаранция
Корозия / Цвят

Гаранция
Корозия / Цвят

Гаранция
Корозия / Цвят

Гаранция
Корозия / Цвят

За стоманени продукти със 
защита SUPREM 50

За стоманени продукти със защита 
NEOMAT 30

За стоманени продукти със защита 
IMPERIUM 30

За стоманени продукти с дебелина
≥ 0,45 мм с матова защита

За стоманени продукти с дебелина
≥ 0,45 мм. със защита гланц

За стоманени продукти с дебелина
0,4 мм. с гланцова или матова защита

За дренажната система и продукти от
предварително двойна

боядисана стомана

За дренажната система и продукти от
изработени от стомана със 

защита ALUZINC

Короз Короз КорозКорозКороз Короз
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