TELJES TETŐRENDSZER

TERMÉKKATALÓGUS

WETTERBEST
Amikor azt mondjuk, hogy Wetterbest, minőségről, ellenállásról, biztonságról
beszélünk. Romániai, megbízható márka vagyunk, elismerésünket leginkább
termékeink minőségének köszönhetjük a szerelők és forgalmazók körében,
országszerte.
A cégünk küldetése az, hogy ügyfeleinknek bizalmat, biztonságot és kényelmet
biztosítsunk könnyen hozzáférhetően és megfelelő áron. Ugyanakkor, az oktató
szerepét is elvállaljuk a cserepeslemez szerelő szakmában, ahhoz, hogy a
munkálatok minőségén a Wetterbest iskola segítségével javítsunk.
Azt kívánjuk, hogy az első számú opció legyünk a tetőszerelő szakemberek, és
az ügyfelek körében is a romániai piacon.
A tevékenységünk alapját képező értékek a kompromisszumok nélküli
minőség, az ígéretek betartása, a jól elvégzett munka iránti elkötelezettség és
az embereket illető gondosság.
A Wetterbest szaktudást, gyorsaságot, műszaki támogatást, optimális minőségár arányt és versenyképes rendszereket biztosít több színben, egy életre szóló
tetők terén.
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CSEREPESLEMEZ
TRAPÉZLEMEZ TETŐRENDSZEREK
HULLÁMLEMEZ
VÍZELVEZETŐ RENDSZER
KERÍTÉS ELEMEK
TETŐTÉRI ABLAK
PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA
SZERSZÁMOK ÉS KELLÉKEK

www.wette r b e s t . r o

3

ELŐNYÖK
CSEREPESLEMEZ
A Wetterbest® cserepeslemez fontos
horganyzott acél, Aluzinc és előfestett
termékek európai termelőitől vásárolt
alapanyagból készül.
A kerámia vagy betoncseréphez
viszonyítva 7-10-szer könnyebb.
Könnyen szerelhető. Kitűnő korrózió
ellenállás a cink és festékrétegeknek
köszönhetően. Időjárás és ultraibolya
sugárzásnak ellenálló.
A termelési eljárásnak és az
anyagnak köszönhetően a Wetterbest®
cserepeslemez a mechanikai
hatásoknak kitűnően ellenáll.
Könnyű karbantartani, a sima felület
nem nedvtartó, porfogó és egyéb
szennyeződést nem tart vissza, az
eső nagyon könnyen lemossa. Azért,
egyéb típusú cseréphez viszonyítva
gátolja a moha és penészgombák
képződését. Lejtő tetőknek szánjuk, új
és felújított épületek esetén.

Elegáns tervezésű, széles
színskálában elérhető: több mint 30
fényes és matt színezés.
A Cardinal, Colosseum, Gladiator
cserepeslemez hullámzata az
átlagnál magasabb, amely mind
esztétikum, mind mechanikus
ellenállás szempontjából előnyt jelent.
A Wetterbest® cserepeslemez profilok
két vízelvezető csatornával vannak
ellátva (Wetterbest Cardinal), amelyek
a beszivárgások ellen nyújtanak
védelmet.
A kis, 5 kg/nm súly a tetőszerkezet
gazdaságos kivitelezését teszi
lehetővé, a csökkentett faanyag
felhasználásnak, valamint az épület
összességének kisebb súlyának
köszönhetően, kevesebb vasbeton
felhasználásával, a 10-40 kg/nm
súlyú cserepes tetővel rendelkező
épületekhez viszonyítva.
A Wetterbest® márkával jegyzett
cserepeslemezek vastagsága 0,4 mm
és 0,6 mm közötti.
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Az összes Wetterbest® cserepeslemez
profil hátsó részére a márka, rendelés
száma, gyártás időpontja, a félkész
termék előállítójának azonosítószáma,
SO 9001 és CE jel kerül.
Ahhoz, hogy egy cserepeslemez
ellenálló legyen, összesen 3
feltételt szükséges teljesíteni:
nagyon jó minőségű alapanyag,
nagy teljesítményű, automatizált
gyártósorokon végzett precíz
profilozás és szakemberek által
végzett szerelés (a hivatalos
forgalmazókon keresztül).
Wetterbest® az ellenálló, kiváló
minőségű cserepeslemez mindhárom
követelményének eleget tesz,
valamint egyéb előnyt is kínál,
mint például a gyors szállítást és
szaktámogatást.
FIGYELEM! 8 lépésnél hosszabb
cserepeslemez használata a
visszafordíthatatlan deformáció miatt,
kezelés módszerétől függetlenül, nem
ajánlott!

TELJES TETŐRENDSZER
WETTERBEST

Tető
metszet
részlet

1. Ereszszegélylemez
2. Gerincszegély
3. Oromdeszka szegély

4. Cserépzáró borítólemez
5. Hóvágó
6. Hófogó
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7. Ereszfésű
8. Szigetelés
9. Tető szellőző

10. Függőeresz
11. Tetőtéri ablak
12. Ereszcsatorna
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CSEREPESLEMEZ

Cserepeslemez

Wetterbest
CLASIC
A Wetterbest® Clasic cserepeslemez melegen horganyzott acélból készül, amelyre a többrétegű festék kerül,
majd méretre vágjuk bármilyen típusú épület hatékony lefedése érdekében. A Clasic, kialakításának köszönhetően
alacsony fajsúllyal rendelkezik (nagy, 1200 mm szélesség, az ügyfél gazdasági előnye).

Felhasználás:
Diszkrét és elegáns kialakításának
köszönhetően a Wetterbest® Clasic
cserepeslemez az új és felújítás alatt
álló lakó- és kereskedelmi célú épületek
(projektek) lefedéséhez (tetők) nagyon jól
illik.

Műszaki jellemzők

Alapanyag

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

0,6 mm-ig

Festékréteg

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza

490-6 000 mm

Garancia

50 évig

Minimális lejtő

14º (1/4)

MEGJEGYZÉS*: A kisebb lejtők és nem szabványos hosszúság esetén lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel.

186

1200 mm (teljes szélesség)
1120 mm (hasznos szélesség)
186
186
186
186

23 mm

15/20 mm

SZÍN

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Cserepeslemez

Wetterbest
PLUS
A Wetterbest® Plus a modulok között a piacon legnagyobb, 30 mm-es magassággal rendelkezik, amely fokozott
ellenállást és kitűnő esztétikus jellegzetességeket kölcsönöz. A kinézet merész, nagyon elegáns formával ötvözve.

Felhasználás:
A hagyományos formavilágra emlékeztető
tetőrendszerekkel és a központi tengely
szimmetrikus, hosszanti átfedésekkel
a Wetterbest® Plus a legtöbb formára
szerelhető.

Műszaki jellemzők

Alapanyag

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság

0,5-0,55 mm

Festékréteg

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza

430-6000 mm

Garancia

50 évig

Minimális lejtő

14º (1/4)

MEGJEGYZÉS*: A kisebb lejtők és nem szabványos hosszúság esetén lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel.

1210 mm (teljes szélesség)
1150 mm (hasznos szélesség)
228,6
228,6
228,6
228,6

30 mm

20 mm

SZÍN

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Cserepeslemez

Wetterbest
COLOSSEUM
A Wetterbest® Colosseum cserepeslemezek formája karcsú és átfogó, jellemzők amelyek a profil ellenállásához
járulnak hozzá, ugyanakkor gyors vízelvezetési képességet biztosítva. A Wetterbest® Colosseum alja kivágással
rendelkezik a körvonalon, amely a minimális átfedést segíti elő, anyagveszteség nélkül.

Felhasználás:
A Wetterbest® Colosseum különleges,
elegáns és robusztus megjelenésével
nagyméretű és különböző tetők
borításához használható.

Műszaki jellemzők

Alapanyag

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

0,6 mm-ig

Festékréteg

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza

450-6 000 mm

Garancia

50 évig

Minimális lejtő

14º (1/4)

MEGJEGYZÉS*: A kisebb lejtők és nem szabványos hosszúság esetén lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel.

1160 mm (teljes szélesség)
1045 mm (hasznos szélesség)
260
260
260

46 mm

25 mm

SZÍN

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Cserepeslemez

Wetterbest
CARDINAL
A Wetterbest® Cardinal a Wetterbest portfolió legújabb cserepeslemez profilja. Két kiemelt kapilláris csatornával
rendelkezve a jobb vízhatlanság érdekében, az új Cardinal profil átfogó vonalai a kerámia tetőcserépre emlékeztetnek, éles vonalú szélekkel, amelyek a többi, létező tetőcseréptől elkülönítik.

Felhasználás:
A Cardinal cserepeslemez a Wetterbest®
megoldása az egyszerűtől az összetett
tetőrendszerekhez. Az Ön lakásának
tetőrendszerét egyedülállóvá és elegánssá
teszi, a kinézetet kiegészíti.

Műszaki jellemzők

Alapanyag

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság

0,45-0,60 mm

Festékréteg

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza

850-6 000 mm

Garancia

50 évig

Minimális lejtő

14º (1/4)

MEGJEGYZÉS*: A kisebb lejtők és nem szabványos hosszúság esetén lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel.

230

25 mm

SZÍN

25 mm

A

1200 mm (teljes szélesség)
1150 mm (hasznos szélesség)
230
230
230

A részlet

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Cserepeslemez

Wetterbest
GLADIATOR
A Gladiator profil koncepciója a Wetterbest® tetőrendszerek mechanikus ellenállását ötvözi a hagyományos
mediterrán eleganciával, ókori római burkolólapok profilját hozva előtérbe. A határozott és méretben
egyensúlyozott Wetterbest® Gladiator cserepeslemez a tetőt érintő környezeti hatásoknak való fokozott
ellenállása jellemzi.

Felhasználás
Ideális hétvégi házak,
vendéglátóipari épületek
tetőrendszereinél stb.

Műszaki jellemzők

Alapanyag

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

0,6 mm-ig

Festékréteg

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza

475-6 000 mm

Garancia

50 évig

Minimális lejtő

14º (1/4)

MEGJEGYZÉS*: A kisebb lejtők és nem szabványos hosszúság esetén lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel.

1200 mm (teljes szélesség)
1120 mm (hasznos szélesség)
280
280
280

20 mm

30 mm

SZÍN

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Cserepeslemez kellékek

CSEREPESLEMEZ ZÁRÓKELLÉKEK

Ereszszegélylemez

Cserépzáró
borítólemez

Szegély

Függőleges fal
elválasztó szegélylemez

Vakfal összekötő elem

Kis gerincszegély
záróelem

Vakfal különleges
szegély

Lejtő elválasztó
szegélylemez

Kerek gerincszegély

Megerősített kollektor
borítólemez

Félgerinc

Előfal kollektor

Megerősített hóvágó

Hófogó

BIZTONSÁGI
KELLÉKEK

www.wette r b e s t . r o
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Cserepeslemez kellékek

BIZTONSÁGI KELLÉKEK

Rács összekötő elem

Cserepeslemez hóvágó
tartó

Clasic profil
szellőzőelem

Colosseum profil
szellőzőelem

Gladiator profil
szellőzőelem

Hajlékony szellőző
csatlakozó

Gerinc alatti védő,
öntapadó tekercs

Rácsos hóvágó

SZELLŐZÉSI KELLÉKEK

IZOVENT - 0,31 x
5 m / 0,24 x 5 m

14
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Cserepeslemez kellékek

SZIGETELÉSI KELLÉKEK

Aluband

IZOLEN
kéményszigetelő
tekercs

IZOVENT alumíniumos
ragasztószalag

IZOLANT expandáló
tekercs

100 mm /150 mm /
300 mm x 10 ml

0,31 x 5 m

50 mm x 50 ml

30 X 8/4 mm

Univerzális, öntapadó
szalag (szegély)

Wtb Clasic ETM gerinc
szigetelő szalag

Wtb Gladiator ETM
gerinc szigetelő szalag

Wtb Colosseum ETM
gerinc szigetelő szalag

hossz 1000 mm

hossz 1100 mm

hossz 1100 mm

hossz 1100 mm

Szigetelő hüvely

Javítófesték

Műanyag fésű
madár-riasztó
hossz 1000 mm

www.wette r b e s t . r o

Aquafix szilikon
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Cserepeslemez kellékek

CSAVAROK

4,8 x 20 mm

4,8 x 35 - színes

4,8 x 50 mm

4,8 x 70 mm

4,8 x 35 mm

CSEREPESLEMEZ TETŐ MEMBRÁN

Wetterbest membrán

90 g /115 g /
135 g /150 g /165 g /
185 g 80 nm

16
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Alumíniumfólia betétes
párazáró

Csökkentett
páraáteresztő fólia

ML 90 Al / ML 110 Al /
ML140 Al 75 nm

MSL LIGHT – 75 nm

Védelem
SUPREM 50

www.wette r b e s t . r o
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TRAPÉZLEMEZ
TETŐRENDSZEREK

A Wetterbest® társaság megoldása a sík tetőkhöz a
trapézlemez tetőrendszerekben rejlik.
A legkülönfélébb tető- és homlokzatformák esetén a
Wetterbest a következőket ajánlja:
Hagyományos trapézlemezek, a helyszínen sík lemezből
előállított Wetterbest Faltz trapézlemez;
Mechanikus trapézlemez Wetterbest®Click

Trapézlemez tetőrendszerek

Wetterbest
CLICK
A Wetterbest® Click lemezek kapoccsal és rejtett felfogással
szerelendők.

A horganyzott acélból készült, fényes
és matt kivitelezésű Click lemezek
min. 8° lejtőkre szerelhetők a legtöbb
tetőformában. Hosszú életet és eleganciát
sugallva, a Wetterbest® Click lemezek a
klasszikus vonalú tetőkre emlékeztetnek,
projekttípustól függetlenül: családi
ház, hétvégi ház, közhasznú épületek,
kereskedelmi és ipari épületek, felújítási
munkálatok stb.

Műszaki jellemzők

Alapanyag

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság

0,6 mm-ig

Festékréteg

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza

800-6000 mm

Garancia

50 évig

Minimális lejtő

8º (1/7)

MEGJEGYZÉS*: A kisebb lejtők és nem szabványos hosszúság esetén lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel.

540 mm (teljes szélesség)
500 mm (hasznos szélesség)
A

29 mm

SZÍN

A részlet

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Trapézlemez tetőrendszer kellékek

CSEREPESLEMEZ ZÁRÓKELLÉKEK

Click gerincszegély

Szegély

Click borítólemez

Click vakfal összekötő
elem

Click összekötő
szegélylemez

Belső lejtőelválasztó
Click

Külső lejtőelválasztó
Click

Hóvágó rúd
(2 db x 2 ml)

Hóvágó rúd
csatlakozóelemek

Hóvágó rúd fedél

Click ereszszegélylemez

Click félgerinc

Click záróelem tartó

BIZTONSÁGI KELLÉKEK

Hóvágó tartó

www.wette r b e s t . r o
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Trapézlemez tetőrendszer kellékek

SZELLŐZÉSI KELLÉKEK

Sík tető szellőzés

Hajlékony szellőző
csatlakozó

SZIGETELÉSI KELLÉKEK

IZOBUTYL
ragasztószalag
15 mm x 60 ml

22
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Szilikon

Szigetelő hüvely
D60 mm – D475 mm

Trapézlemez tetőrendszer kellékek

CSAVAROK

Rögzítő csavarok

Önfúró csavarok
(lemez/lemez)

4,2x30 mm / 500 db/
csomag

3,5x32mm/ 500
db/csomag

CSEREPESLEMEZ TETŐ MEMBRÁN

Alumíniumfólia betétes
párazáró

Csökkentett
páraáteresztő fólia

ML 90 Al / ML 110 Al /
ML140 Al 75 nm

MSL LIGHT – 75 nm

Wetterbest membrán

90 g /115 g /
135 g /150 g /165 g /
185 g 80 nm

www.wette r b e s t . r o
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Trapézlemez tetőrendszerek

Wetterbest
FALTZ
A Wetterbest® Faltz lemezekből létrehozott tetőfedők elegáns
kinézetűek és bármilyen építészeti típushoz illeszthetők, tökéletes
eredményeket érvén el mind a régi, mind a felújított és új épületek
esetén.
A Wetterbest® Faltz sík tetőknek szánt
lemezek a legbiztosabb megoldást
képviselik a lakások, kereskedelmi, ipari
stb. projektekben, mind a tető,
mind a homlokzatok esetén.
A duplán hajtogatott Wetterbest® Faltz
lemezek a tetők számára fokozott
biztonságot kölcsönöznek a vízbeszivárgás
ellen, és nagyon hosszú élettartamot.
Kisebb lejtős tetőkre szerelhető, akár 3,5°tól kezdődően is, függőleges lefedésekig
használható.

Műszaki jellemzők

Alapanyag

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság

0,6 mm-ig

Festékréteg

dupla festés 35 µm/ 35 µm

Tekercs hossza

60 ml

Minitekercs szélessége

620 mm

Garancia

30 évig

Minimális lejtő

3,5º

MEGJEGYZÉS*: A kisebb lejtők és nem szabványos hosszúság esetén lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel.

~540 mm (teljes szélesség)

27 mm

26 mm

SZÍN

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Trapézlemez tetőrendszer kellékek

RÖGZÍTÉSI KELLÉKEK

Fix kapcsok (inox)
28 mm

CSAVAROK

Mobil kapcsok (inox)
28 mm

SZELLŐZÉSI KELLÉKEK

Sík tető szellőzés

Rögzítő csavarok 4,2
x 30 mm / 500 db/
csomag

Rögzítő csavarok 3,5
x 32 mm / 500 db/
csomag

CSEREPESLEMEZ TETŐ MEMBRÁN

Hajlékony szellőző
csatlakozó

METALLIC, trapézlemez
membrán
450 gr / nm 1,5 X
25-37,5 nm

SZIGETELÉSI KELLÉKEK

IZOBUTYL ragasztószalag
15 mm x 90 ml

www.wette r b e s t . r o
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HULLÁMLEMEZ
A Wetterbest® megoldások széleskörű hullámlemez kínálatot is
tartalmaznak a legkülönfélébb alkalmazásokhoz.
A hullámlemezek polgári és ipari épületek tetőrendszereihez
kültéri, illetve beltéri burkolásához használhatók.

Hullámlemez

W8 hullámlemez
Trapézprofilos fémlemez, a hajlítás magassága 8 mm, beltéri és
kültéri takarásokhoz, térbeosztáshoz, elrendezésekhez, kerítésekhez. A W8 hullámlemez kis fajsúlyú, az építmény élettartamát
negatív módon nem befolyásolja. W8 hullámlemez nem ég és az
épület tűzállóságát nem befolyásolja.

Felhasználás:
Borítási munkálatok elvégzése
az épületek külsőjében és belsejében,
falakon és különböző, esztétikus
szereppel bíró alkalmazásokban,
magasépítési munkálatokban (lakóházak,
tömbházak, irodák) és kerítések burkolati
munkálataiban és tetőfedések
ereszrészeiben.
Szállítás, kezelés és raktározás: A
hullámlemezt raklapon szállítjuk
a sérülések elkerülése érdekében. Száraz
és szellős helyen kötelező tárolni, a nap
sugaraitól, nedvességtől és potenciális
agresszív anyagoktól (pl. habarcstól,
savaktól, földtől stb.) védett helyen.
Környezetvédelem:
A termék biológiailag semleges, rádióaktív
sugárzástól mentes és a környezetet nem
szennyezi.

Műszaki jellemzők

Alapanyag:

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

0,60 mm-ig

Festékréteg:

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza:

6000 mm-ig

Garancia

50 évig

1195 mm (teljes szélesség)
1160 mm (hasznos szélesség)
52,5
63

8 mm

SZÍN

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Hullámlemez

W10 hullámlemez
Trapézprofilos fémlemez, két, 1150 mm és 870 mm szélességben
áll rendelkezésre. A W10 hullámlemez hajlításának magassága
10 mm, folytonos szerkezetek borítási munkálatainál használható.
A W10 hullámlemez kis fajsúlyú, az építmény terhelését negatív
módon nem befolyásolja. W10 hullámlemez nem ég és az épület
tűzállósági osztályát nem befolyásolja.

Felhasználás:
A W10 hullámlemezek különféle kültéri,
illetve beltéri borítási munkálatokban
használandók, folytonos szerkezetre
szerelt tetőfedések, kerítések esetén stb.
Szállítás, kezelés és raktározás:
A hullámlemezt raklapon szállítjuk
a sérülések elkerülése érdekében. Száraz
és szellős helyen kötelező tárolni,
a nap sugaraitól, nedvességtől és
potenciális agresszív
anyagoktól (pl. habarcstól, savaktól, földtől
stb.)
védett helyen.
Környezetvédelem:
A termék biológiailag semleges,
rádióaktív sugárzástól mentes és a
környezetet nem szennyezi.

Műszaki jellemzők

A

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

0,60 mm-ig

Festékréteg:

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza:

3000 mm-ig

Garancia

50 évig

1150 mm (teljes szélesség)
1105 mm (hasznos szélesség)
138
10 mm

SZÍN

Alapanyag:

A részlet

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Hullámlemez

W18 hullámlemez
Trapézprofilos fémlemez, a hajlítás magassága 18 mm, ipari építkezések falainak borításához, lakóházak tetőfedéséhez. Funkcionális
vagy mezőgazdasági célú épületek (fészerke, garázsok stb.) esetén is
használható. A W18 hullámlemez kis fajsúlyú, az építmény élettartamát negatív módon nem befolyásolja. W18 hullámlemez nem ég és
az épület tűzállóságát nem befolyásolja.

Felhasználás:
A W18 hullámlemez ipari építkezések
borítási munkálataiban, az épületek
külsőjében és belsejében, falakon
és különböző, esztétikus szereppel
bíró alkalmazásokban, magasépítési
munkálatokban (lakóházak, tömbházak,
irodák) és kerítések burkolati
munkálataiban és tetőfedésekben
használandó.
Szállítás, kezelés és raktározás: A
hullámlemezt raklapon szállítjuk a
sérülések elkerülése érdekében. Száraz
és szellős helyen kötelező tárolni, a nap
sugaraitól, nedvességtől és potenciális
agresszív anyagoktól (pl. habarcstól,
savaktól, földtől stb.) védett helyen.
Környezetvédelem:
A termék biológiailag semleges, rádióaktív
sugárzástól mentes és a környezetet nem
szennyezi.

Műszaki jellemzők

SZÍN

A

Alapanyag:

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

0,7 mm-ig

Festékréteg:

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza:

12000 mm-ig

Garancia

50 évig

1150 mm (teljes szélesség)
1100 mm (hasznos szélesség)
137,5

18 mm

69
A részlet

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Hullámlemez

W35 hullámlemez
Trapézprofilos fémlemez, a hajlítás magassága 35 mm, ipari építkezések falainak borításához, és ezek kis és közepes méretű tetőinek
fedéséhez, lakóházak és kereskedelmi épületek tetőfedéséhez. A
W35 hullámlemez kis fajsúlyú, az építmény élettartamát negatív
módon nem befolyásolja. W35 hullámlemez nem ég és az épület
tűzállóságát nem befolyásolja.

Felhasználás:
A W35 hullámlemez ipari építkezések borítási
munkálataiban, az épületek külsőjében
és belsejében, falakon és különböző,
esztétikus szereppel bíró alkalmazásokban,
magasépítési munkálatokban (lakóházak,
tömbházak, irodák) és kerítések burkolati
munkálataiban és tetőfedésekben
használandó.
Szállítás, kezelés és raktározás: A W35
hullámlemezt raklapon szállítjuk a sérülések
elkerülése érdekében. Száraz és szellős
helyen kötelező tárolni, a nap sugaraitól,
nedvességtől és potenciális agresszív
anyagoktól (pl. habarcstól, savaktól, földtől
stb.) védett helyen.
Környezetvédelem:
A termék biológiailag semleges, rádióaktív
sugárzástól mentes és a környezetet nem
szennyezi.

Műszaki jellemzők

Alapanyag:

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

minimum 0.45 mm - maximum 1.2 mm

Festékréteg:

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza:

12000 mm-ig

Garancia

50 évig

max. 1125 mm (teljes szélesség)
1080 mm (hasznos szélesség)
270
SZÍN

35 mm

A

180
A részlet

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Hullámlemez

W60 hullámlemez
Trapézprofilos hullámlemez, pozitív profillal, 60 mm hajlítási
magasság, ipari tetőrendszerekhez. A negatív profilos W60
hullámlemez a bennmaradó zsaluzat építéséhez használandó.
W60 hullámlemez nem ég és az épület tűzállóságát nem
befolyásolja.

Felhasználás:
Ipari épületek tetőfedéséhez és állandó,
funkcionális és esztétikus szerepet betöltő,
bennmaradó zsaluzat kialakításához
használandó.
Szállítás, kezelés és raktározás: A
W60 hullámlemezt raklapon szállítjuk a
sérülések elkerülése érdekében. Száraz
és szellős helyen kötelező tárolni, a nap
sugaraitól, nedvességtől és potenciális
agresszív anyagoktól (pl. habarcstól,
savaktól, földtől stb.) védett helyen.
Környezetvédelem:
A termék biológiailag semleges, rádióaktív
sugárzástól mentes és a környezetet nem
szennyezi.

Műszaki jellemzők

Alapanyag:

Melegen horganyzott, előfestett acél

Vastagság:

minimum 0.5 mm - maximum 1.5 mm

Festékréteg:

25 µm /35 µm /50 µm /60 µm

Lemez hossza:

12000 mm-ig

Garancia

50 évig

905 mm (teljes szélesség)
846 mm (hasznos szélesség)
211,5
A

60 mm

SZÍN

120,6

A részlet

RAL színek
RAL 1015

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6011

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

A megfelelő szín kiválasztása érdekében kérjen színskálát a Wetterbest® képviselőtől.
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Hullámlemez kellékek

SZIGETELÉSI KELLÉKEK

W18 szigetelőszalag

W35 szigetelőszalag

Szigetelőszalag
W60 készlet

Szigetelő hüvely

Szilikon

DRIPSTOP MEMBRÁN
Wetterbest® a különleges, öntapadó Dripstop membránt
állítja rendelkezésére, amely a tetőrendszer lemezek belső
részére kerül az automatizált hajlítási folyamatban, a hagyományos páraáteresztő membránt helyettesítve.
A Dripstop membrán a kondenzvíz gazdaságos megoldása a hőszigeteléssel nem rendelkező tetők esetén, a víz
csöpögését az épület belseje felé gátolja meg, a fémtetők
élettartamát hosszabbítja meg, a hangszigetelést növelve és
az eső által keltett zajt csökkentve.
A Dripstop a kondenzvizet nagymértékben visszatartja. A
Dripstop membrán használatával az épületek belsejében
leggyakrabban előforduló hatás küszöbölhető ki: a nyirkosság. A teljesítmény az anyag vastagságától és a tető dőlési
szögétől függ.
A Dripstop membrán az állati ürülék savtartalmának és
baktériumainak ellenálló, vízzel mosható.
Ez a típusú membrán az ipari (termelési csarnokok, műhelyek stb.), logisztikai (raktárak, garázsok stb.), mezőgazdasági (gabona silók, farmok stb.) célú helységek falainál is
használható.

www.wette r b e s t . r o
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Wetterbest vízelvezető rendszer

Az esővíz elvezető rendszerek kiemelt fontosságúak a tetőfedések funkcionalitásában és esztétikai
megjelenésében. A tető funkcionalitását egészíti ki, a víz hatékony elvezetése által.
A Wetterbest® vízelvezető rendszer alkotó elemei automatizált, nagy pontosságú sorokon készülnek pontos
méretben, vízhatlan, gyors összeszerelési formátumban.
Mivel a legjobb minőségű acéllemezből készülnek, a Wetterbest® vízelvezető rendszerek bármilyen éghajlati
viszonyokban, magas élettartammal használhatók.
Az anyag a színek éllettartamát, karbantartási költségektől mentes használatot, kiváló ellenállást és
elhanyagolható hőkitágulást biztosít, hőmérséklettől függetlenül.
Ugyanakkor, a teljes termékcsalád minden egyes tervhez találó, gazdag színskálában áll rendelkezésre.
A Wetterbest® vízelvezető rendszer két méretben készül:
• Wetterbest® 125/88, 125 mm és 88 mm átmérőjű ereszcsatornával.
• Wetterbest® 150/97, 150 mm és 97 mm átmérőjű ereszcsatornával.

1. Ereszcsatorna könyök külső/belső
2. Ellenkampó
3. Ereszcsatorna fedél
4. Kampó
5. Felületkampó
6. Ereszcsatorna bilincs
7. Ereszcsatorna
8. Ereszcsatorna – lefolyócső adapter
9. Könyök
10. Lefolyócső hosszabbító
11. Lefolyócső elágazás
12. Lefolyócső bilincs
13. Lefolyócső
14. Kivezető elem
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

RAL színek
RAL 3005

RAL 3011

RAL 3009

RAL 7024
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RAL 8004

RAL 8017

RAL 9005

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6020

RAL 9010

ALUZINC
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KERÍTÉS ELEMEK
A fém kerítés elemek a hagyományos kerítés elemek modern
és magasabb minőségű alternatívája. A kerítés elemek hossza
rendelésre készíthető, egy folyó méterben 7 és 9 elem fér be, az
elemek között hagyott hely függvényében. Az elemek előfestett
lemezből készülnek, ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkeznek mint
a tetőprofilok és egy vagy mindkét felük festhető.

Kerítés elemek

A fém kerítés elemek a hagyományos kerítés elemek modern és magasabb
minőségű alternatívája.
A kerítés elemek hossza rendelésre készíthető, egy folyó méterben 7 és 9
elem fér be, az elemek között hagyott hely függvényében.
Az elemek előfestett lemezből készülnek, ugyanazokkal a jellemzőkkel
rendelkeznek mint a tetőprofilok és egy vagy mindkét felük festhető.

RAL 8004

RAL 3000

~20

RAL 8017

~78
~105
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TETŐTÉRI ABLAK
A legújabb technológiákat
felhasználva a Wetterbest®
tetőfedési rendszerek
tetőtéri ablakai optimális
hőszigetelést és
tartósságot biztosítanak,
funkcionalitásukat a
középcsuklónak köszönhetően
megőrzi és a természetes
világítást növelik. Ugyanakkor,
kiváló belső kialakítást is
biztosítanak.

A Dakea tetőtéri ablakok 15⁰
és 90⁰ lejtővel rendelkező
tetőkre szerelhetők.
Ugyanakkor, a tető alsó
részére is szerelhetők, ami a
hőszigetelést tökéletesíti és a
külső kinézeten javít.

A Wetterbest® a Dániában
létrehozott, kitűnő
jellemzőkkel rendelkező,
DAKEA™ márkájú tetőtéri
ablakok, használatát javasolja,
20 éves, a piacon egyedülálló
és átadható garanciát vállalva.

A Dakea tetőtéri ablakok
az európai teljesítményi és
szigetelési szabványoknak
megfelelnek.

Az exkluzív design 10%-al
több természetes fényt enged
be egyéb tetőtéri ablakhoz
viszonyítva.

Tetőtéri ablakok

Dakea Better
A fényhez és szellőzéshez való hozzáférés, a
tökéletesített hőszigetelés mellett az ablakon keresztüli
hőmérsékletveszteség további korlátozását teszi lehetővé.
Javasolt felhasználás: folyosók, irodák, gardróbok.

Dakea Better PVC
Könnyen tisztítható és karbantartható, magas minőségű
PVC-ből gyártott tetőtéri ablakok, kiegészítő belső biztonsági
ablakkal. Javasolt felhasználás: fürdőszobák, konyhák

Dakea Better Energy
Három réteges ablak kivitel, tökéletesített energetikai
hatékonysággal. Biztonságos, tartós és magasfokú
energiahatékonyságú kivitelezés. Javasolt felhasználás:
hálószobák, nappalik

Dakea Good
Egyszerű, de hatásos fényt, szellőzést, hőszigetelést és
további lakóteret nyerő módszer megfizethető áron. Javasolt
felhasználás: folyosók, irodák, gardróbok.

Dakea Ultima
Felsőfokú, nagyon jó energiahatékonysággal, belső,
laminált ablakkal (biztonságos) és kiváló zajcsökkentési
paraméterekkel rendelkező termék. Egy különleges, inert gáz,
a kripton, a zajelnyelő profilok és az üveglemezben található
ezüstrétegek használata a lakás tulajdonosainak magasfokú
komfortérzetét biztosítja. Javasolt felhasználás: hálószobák,
nappalik, gyerekszobák, a külső zaj által érintett szobák.
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Felülvilágító, keret, redőny

Dakea Flex felülvilágító
Dakea Flex - Változó csuklós felülvilágító
• A Dakea Flex-et a fűtetlen terek szellőzésének és világításának
érdekében terveztük, mint például a raktárak vagy garázsok;
szabványosan felső csuklóval szállítjuk, de oldalsó csuklóval is
használható.
• Az összes Dakea Flex felülvilágító hullámos és sík tetőfedő esetén
alkalmazható, 15 és 60 fokos lejtőn, 90 mm-es vastagságú cseréppel.

Keretek
Univerzális szigetelő keretek (KUF)
• Bármilyen, 16-120 m profilmagasságú tetőanyaggal
kompatibilisek.
• Az alumínium (nagyobb hajlíthatóságú) szoknya a magas
kivitelezésű cserép, egyenes cserép vagy éppen nádfedél esetén
is tökéletesen illeszthető.

Redonyök
RHR – diffúz világítás és intimitás 5 perces szerelési idővel, 3 állítási helyzettel és elegáns kinézettel társítva.
DUR – szinte 100%-os sötétség 5 perces szerelési idővel és széles színskálával társítva.
MIR – árnyék és hőmérséklet beállítás további UV védelemmel és könnyű külső szereléssel társítva.
PAR – megszűrt fény, gyors és könnyű szerelés, vezeték nélküli kezelés.

www.wette r b e s t . r o
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Tetőtéri ablakok

ROOFLITE DPX
A RoofLITE DPX szabványos, magas minőségű, az
összes, hálószobában vagy nappaliban szükséges
jellemzővel és előnnyel rendelkező tetőtéri ablak.
A tetőtéri ablak „slimline” design-al rendelkezik, az
egyéb ablakokhoz képest vékonyabb kerettel. Ezért az
ablak belülről elegáns és modern kinézetű. Az ablak
több mint 75 év tapasztalattal rendelkező gyárban
készül. Az ablakok kiváló hőszigeteléssel biztosítanak
kitűnő áron, így a költségvetését nem befolyásolja. 10
éves szabványos garancia.
Alkalmazandó
Közhasznú és lakóépületekben
Fűtött, lakott szobákban
15°-90° szögű tetőkön
Jellemzők
Központi tengely
Vékony keret
Elegáns fogantyú az alsó részen
Két passzív szellőzési helyzet a fogantyú segítségével
10 év garancia
Anyag/Fa és kidolgozás
Rétegezett, kemencében szárított fenyő
PEFC tanúsítással rendelkező erdőkből
Bog nélküli, látható felület
Gombaölő védelem
Akril lakk
Bevonat
Alumínium, lakkozott, RAL 7043
Fogantyú
Ergonomikus tervezésű cink fogantyú, lakkozott

TFX, szigetelési keret hullámos
lemezhez
A keretet az összes, a profil 16 - 50 mm
magasságáig terjedő tetőfedő típushoz való
vízhatlan szereléshez terveztük. A tetőtéri ablakok
16 mm-nél vastagabb sík cserépre, pikkely
cserépre, betoncserépre, profilos kerámiacserépre
vagy éppen hullámlemezes cserépre szerelhetők.
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Padlásfeljáró létrák

FENSTRO
A FENSTRO padlásfeljáró létrák vonzó kinézetűek, tartós fenyőből készülnek, belsejük és külsejük fehér,
kellékeik fekete festésűek.
A nyitó és záró mechanizmusok rugóval vannak ellátva, így a létra könnyen nyílik és zárul, a rendszer pedig
biztonsági mechanizmussal rendelkezik a véletlenszerű kinyitás ellen. A FENSTRO padlásfeljáró létrák a
létra szélétől eltávolodó biztonsági korláttal rendelkeznek a kéz megóvása érdekében használat közben.
Ugyanakkor, a védőszélek a padlót védik. Mindhárom FENSTRO padlásfeljáró létra ergonomikus és különböző
szigetelő ajtóval van ellátva, amelyek hatékonysága a termikus hatásfokban nyilvánul meg.

STEP
a STEP egy teljesen összeszerelt tetőtőri létra,
három széles lépcsőfokkal, könnyű kinyitási
mechanizmussal, korláttal és szabványos
szigetelő ajtóval.

STEP MAX
A STEP MAX a STEP és STEP PLUS létrákkal
megegyező szerkezetű létra, ám még vastagabb
ajtóval van szerelve, így hatékonysága a kiváló
termikus hatásfokban nyilvánul meg. Ugyanakkor,
ez jobb hőkomfortot nyújt, ami azt jelenti, hogy a
fűtésszájának csökkentését eredményezheti.

STEP PLUS
A STEP PLUS létra szerkezete a STEP létra szerkezetével
azonos, ám az ajtó jobb hőszigetelési elemekkel van ellátva,
ami a termikus hatásfokot tökéletesíti.
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PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA

Egy modern tető jó működésének alapvető
feltétele a fő tetőfedő alá szerelt, magas
páraáteresztő képességű (párafékező)
membrán használata.

A tető hőszigetelés belsejéből levő
kondenzvíz áthaladását segíti elő a külső
környezetbe. Ezáltal, a tető szerkezetének
belsejében felgyűlő pára mennyiségét
korlátozza és a kondenzvíz létrejöttét a
tetőben, kiváltképpen az ásványgyapotban.

A párafékező fólia a tető összes rétegeinek
szárazságát segíti elő amikor a fő tetőfedő
alatti tér szellőzése biztosítva van.

Következésképpen a tető szerkezeti
elemeit, a hőszigetelést és az épület belső
burkolatait a létrejött kondenzvíz nem
befolyásolja.

Párafékező fólia

Párafékezo fólia
Wetterbest
Jellemzők és előnyök:
• A teljes felületre vetített magasfokú és egyenletes áteresztés
• Nyújtási ellenállás, ami a szerelést könnyíti meg
• Ellenállás a nedvesség káros hatásaival szemben
A Wetterbest® tetőrendszerek Dachowa párafékező fóliát használnak,
sűrűsége 115, 150, 165 vagy 185 g/nm.
Ennek a típusú fóliának egy másik előnye az, hogy a szerelést könnyíti - a
szerelőknek nem szükséges a fóliát a tető vázára építeniük (a legtöbb esetben a hőszigeteléssel nem rendelkező tetők folytonos tetőzsaluzó deszkával
sem rendelkezik, ami a hozzáférést nehezíti el és növeli a leesés veszélyét).
A termék műszaki jellemzői:
• Könnyen alkalmazható
• Tartós
• Gyúlékonyság A2 – s1; d0 (EN 13501-1)
• Baktérium ellenállás
• Kiegészítő zajszigetelés
• Esőzaj csökkentése
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SZERSZÁMOK
A teljes tetőrendszerek
szereléséhez a Wetterbest®
teljeskörű szerszámokat
ajánl a szerelő csapatoknak,
professzionális,
bádogosszerszámokat.
A szerszámokat a
világviszonylatban vezető,
osztrák STUBAI cég gyártja,
amely már 1742 óta fejleszt
szerszámokat az építkezési
iparág számára.

A minőségi acélból készült,
karbonnal dúsított STUBAI
bádogos szerszámok
a felhasználás közben
gyakorolt mechanikus
elhasználódásnak hosszú
ideig elleállnak.
A biztosított szerszámok
a fémfedések és egyéb
munkálatok elvégzését
biztosítják: méretre vágás,
hajtogatás, hajlítás, szegés,
kijelölés stb.

A STUBAI szerszámok,
felszerelések, kellékek
és munkafelszerelések
specifikus tevékenység
során az anyagok
sérülésének lehetőségét
küszöböljük ki, így a
munkálatok magasszintű
minőségét biztosítjuk.
Ugyanakkor, Wetterbest®
a magasban végzett
munkákhoz is biztosít
felszerelést.

Szerszámok
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Kerek kalapács

Négyszögletes
kalapács

Hajlított fogó
45 fok

Egyenes hajlított fogó

Kerek hajlított fogó

Eresz hajlító

Fémfűrész

Ereszcsatorna
kiegyenlítő szál

Jobbos kombinált olló
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Szerszámok

Biztonsági heveder

Dupla hajlítási záró

Egyszerű hajlítási záró

Küszöbös prizma

Rugókészlet ollóhoz

Ékalakú kalapács

Pelikán olló

Kicsapó zsinór

Merő zsinór
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Alapanyag

Alapanyag
Wetterbest alapanyag jellemzők
A felhasznált anyagok rétegenként.

A felhasznált anyagok rétegenként
fényes védőréteggel

A felhasznált anyagok rétegenként
NEOMAT 30 védőréteggel

1. 25 - 50 mikron vastagságú polietilén védőfólia
2. 25 mikron vastagságú védőréteg
3. 5 mikron vastagságú alapozó típusú alapréteg
4. Passziváló oldat réteg
5. Szervetlen, cink védőréteg (Z225 g/m2)
6. Acél közép
7. Szervetlen, cink védőréteg (Z225 g/m2)
8. Passziváló oldat réteg
9. Szerves, festék védőréteg (PE), 7 mikron
10. Párafékező fólia*

1. 25 - 50 mikron vastagságú polietilén védőfólia
2. 60 mikron vastagságú védőréteg
3. 30 mikron vastagságú alapozó típusú alapréteg
4. Passziváló oldat réteg
5. Szervetlen, cink védőréteg (Z275 g/m2)
6. Acél közép
7. Szervetlen, cink védőréteg (Z275 g/m2)
8. Passziváló oldat réteg
9. Szerves, festék védőréteg (PE), 12 mikron
10. Párafékező fólia*

A felhasznált anyagok rétegenként
matt védőréteggel

A felhasznált anyagok rétegenként
SUPREM 50 védőréteggel

1. 25 - 50 mikron vastagságú polietilén védőfólia
2. 35 mikron vastagságú védőréteg
3. 10 mikron vastagságú alapozó típusú alapréteg
4. Passziváló oldat réteg
7. Szervetlen, cink védőréteg (Z225 g/m2)
6. Acél közép
7. Szervetlen, cink védőréteg (Z225 g/m2)
8. Passziváló oldat réteg
9. Szerves, festék védőréteg (PE), 7 mikron
10. Párafékező fólia*

1. 25 - 50 mikron vastagságú polietilén védőfólia
2. 50 mikron vastagságú védőréteg
3. 20 mikron vastagságú alapozó típusú alapréteg
4. Passziváló oldat réteg
5. Szervetlen, cink védőréteg (Z275 g/m2)
6. Acél közép
7. Szervetlen, cink védőréteg (Z275 g/m2)
8. Passziváló oldat réteg
9. Szerves, festék védőréteg, 12 mikron
10. Párafékező fólia*
* (rendelésre alkalmazandó)
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Jótállási Bizonylat

Wetterbest S.A.
Înfrățirii utca 142, Băicoi
Prahova megye, 105200
Mobil: 0735 35 35 35
www.wetterbest.ro

MINDEN HÁZRA

JÓTÁLLÁSI BIZONYLAT
S.C WETTERBEST S.A, gyártóként garantálja, hogy a fém vagy szerves anyaggal több rétegben
tesznek és az érvényes európai szabványokat teljesítik.

Jótállás
Garancia/szin

SUPREM 50 védőréteggel
ellátott acéltermékek

Jótállás
Garancia/szin

≥ 0,45 mm vastag fényes
védőréteggel ellátott acéltermékek
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Jótállás
Garancia/szin

Jótállás
Garancia/szin

Jótállás
Garancia/szin

NEOMAT 30 védőréteggel
ellátott acéltermékek

IMPERIUM 30 védőréteggel
ellátott acéltermékek

≥ 0,45 mm vastag matt
védőréteggel ellátott acéltermékek

Jótállás
Garancia/szin

Jótállás
Garancia/szin

Jótállás
Garancia/szin

Dupla, előfestett acélból
készült vízelvezető rendszerek

Acélból készült és ALUZINC
védőréteggel ellátott vízelvezető rendszerek

0,4 mm fényes vagy matt
védőréteggel ellátott acéltermékek
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