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RÓLUNK

A Wetterbest® ígéret
A Wetterbest®,-nél szilárdan hiszünk abban, hogy az ígéretek azért vannak, hogy azokat be is tartsák.
Egyik prioritásunk az új, fenntartható és elérhető áron való megoldások létrehozása a lakóingatlan és ipari, fém tetőfedő rendszerek számára.
Küldetésünknek tartjuk, hogy biztonságot és kényelmet nyújtsunk otthona számára a legmagasabb minőségű, legerősebb és legtartósabb 
fém tetőfedő rendszerek révén.

Tehát készen állunk arra, hogy felajánljuk Önnek:

Kompromisszumok nélküli minőség - A gyártás során csak olyan alapanyagokat használunk, amelyek megfelelnek a hatályos 
irányelvek által előírt minőségi tanúsítványoknak.
Szilárdság - A tetőrendszereket olyan technológiák alkalmazásával fejlesztjük ki, amelyek fokozott ellenállást biztosítanak a 
mechanikai ütések, a korrózió és az időjárási hatásokkal szemben.
Tartósság - A burkolat védelmére alkalmazott többrétegű technológia biztosítja termékeink hosszú élettartamát.  
Szakértelem - Tanácsadást és technikai támogatást kínálunk a tető legjobb megoldásainak kiválasztásához.
Fenntarthatóság - A Wetterbest® által kifejlesztett tetőfedő rendszerek fenntartható megoldást jelentenek az otthon biztonságára, 
kényelmére és energiahatékonyságára.
Megbízható partner - A Wetterbest® támogatja a stabil, hosszú távú partnerségeket. Az évek során a vállalat szoros partnerséget 
alakított ki valamennyi munkatársával.
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Wetterbest® teljes tetőfedő rendszerek

1.  Ereszköpeny
2.  Tetőkúp
3.  Vápaköpeny

4. Homloklemez
5. Hófogó
6. Hóvágó

7. Ereszfésű
8. Szigetelő tömítés
9. Tetőszellőzés

10. Lefolyó
11. Tetőtéri ablak
12. Csatorna

Tetőrészletezés

TETŐBURKOLAT ÖSSZETEVŐK
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10. Lefolyó
11. Tetőtéri ablak
12. Csatorna

KORRÓZIÓ / SZÍN

SUPREM 50 védőréteg
Teljes védelem minden esetben





FÉM TETŐLEMEZ
 Könnyű fajsúly

 Szilárdság

 Esztétika

 Könnyen felszerelhető

 Könnyű karbantartás

 Biztonságos rögzítés

Az 5 kg/m2-nél kisebb, csökkentett súly, lehetőséget nyújt úgy 
a tetőszerkezet gazdaságos méretezésére, amely a faanyag 
használat csökkentését eredményezi, mint az általános 
konstrukcióra, amely 10-40 kg / nm tetőborító rendszerrel 
rendelkezik (kerámia és beton).

A tartósság meghatározza a Wetterbest® minőségét, a fém 
tetőlemezt úgy tervezték, hogy több mint 50 évig tartson. A 
cink- és festék réteg kémiai összetétele hosszú távú védelmet 
és tartósságot nyújt minden időjárási körülmény között, ennek 
eredményeként kiváló ellenállást az ultraibolya sugarak és a 
korrózióval szemben, valamint megakadályozza a gomba és a 
penész megjelenését.

Ez az egyetlen tetőfedő megoldás, amely a színek, anyagok 
és formák széles választékát kínálja. Így tökéletesen 
alkalmazkodik bármilyen típusú építkezéshez, és könnyen 
integrálható a közösség építészeti stílusához, amelyhez 
tartozik.

Gyors kivitelezés, a könnyű összeszerelhetőségnek 
köszönhetően.

Könnyen karbantartható, a sima felület nem tartja a 
nedvességet, port vagy más szennyeződést, amelyet az eső 
könnyen eltávolít. Más típusú cseréptől eltérően a Wetterbest® 
fém tetőlemez nem teszi lehetővé a gomba és a penész 
megjelenését.

A fém tetőburkoló lapok átfedéssel történő rögzítése és a gumi 
tömítéssel ellátott csavarokkal történő rögzítés optimális 
tömörséget biztosít, és megakadályozza a víz beszivárgását a 
burkolatok alá.
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FÉM TETŐLEMEZ

Wetterbest® CLASIC
A Wetterbest® Clasic fém tetőlemez melegen horganyzott 
acélból készül, amelyre a festékréteget többrétegű 
technológiával alkalmazzák és optimálisan méretezett 
bármilyen típusú épület hatékony burkolásához. A 
Wetterbest® Clasic fém tetőlemez csökkentett fajsúllyal 
rendelkezik és kialakításának köszönhetően (nagy 
szélesség, 1200 mm) gazdaságos előnyt jelent az ügyfél 
számára.

Felhasználási terület:

A diszkrét és elegáns geometriai profillal rendelkező 
Wetterbest® Clasic tetőlemez nagyon jól illeszkedik a 
burkolat (tetőzet) kialakításához lakó- és kereskedelmi, új 
vagy felújítás alatt álló, épületekhez  (projektekhez).

Rendelkezésre álló színek

Fényes

Matt

Neomat 30

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

RAL 1015

RAL 3005

RAL 3011

RAL 6020

RAL 3009

RAL 6005

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3000

RAL 3009

RAL 5010 RAL 6005

RAL 7016

RAL 9002

RAL 9005RAL 8019

RAL 8004

RAL 8017

RAL 7016 RAL 7024

RAL 8004

RAL 6011

RAL 7024

RAL 9006

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 23 mm

Hasznos szélesség 1120 mm

Minimum hosszúság 490 mm

Maximum hosszúság 6000 mm

Cserépléc távolság 350 mm

Tető minimális dőlésszöge 14º

Szavatossági idő 50 évig 

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024 RAL 8017

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8019

Suprem 50

RAL 9005

Hosszmetszet KeresztmetszetA-A

hosszúság min/max = 490-6000mm

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

Szín
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Wetterbest® PLUS

A Wetterbest® PLUS fém borítólemez lépték-magassága 30 
mm, a piacon a legmagasabb, amely fokozott szilárdsággal 
és esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik. Megjelenése 
robusztus, rendkívül stílusos formával rendelkezik.

Felhasználási terület:

A hagyományos tetőket idéző geometriával a Wetterbest® 
Plus felszerelhető a legtöbb tetőformára, új projektre vagy 
felújításra.

Rendelkezésre álló színek

Fényes

Matt

Neomat 30

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

RAL 1015

RAL 3005

RAL 3011

RAL 6020

RAL 3009

RAL 6005

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3000

RAL 3009

RAL 5010 RAL 6005

RAL 7016

RAL 9002

RAL 9005RAL 8019

RAL 8004

RAL 8017

RAL 7016 RAL 7024

RAL 8004

RAL 6011

RAL 7024

RAL 9006

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 30 mm

Hasznos szélesség 1150 mm

Minimum hosszúság 430 mm

Maximum hosszúság 3930 mm

Cserépléc távolság 350 mm

Tető minimális dőlésszöge 14º

Szavatossági idő 50 évig

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

Suprem 50

RAL 9005

Hosszmetszet

hosszúság min/max = 430-3930mm

Keresztmetszet

1210 mm (teljes szélesség)
1150 mm (hasznos szélesség)

Szín
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Wetterbest® COLOSSEUM

A Wetterbest® Colosseum fém tetőlemez karcsú és széles, 
ez hozzájárul a profil fokozott szilárdságához, ugyanakkor 
biztosítja a gyors vízelvezető képességet. A Wetterbest® 
Colosseum a kontúrhoz méretezett alap vágattal 
rendelkezik, amely tulajdonság megkönnyíti a minimális 
átfedést, anyagveszteség nélkül. 

Felhasználási terület:

Különlegesen elegáns, ugyanakkor robusztus 
megjelenésével, a Wetterbest® Colosseum fém tetőlemez 
különösen alkalmas nagy felületű és változatos alakzatú 
tetők burkolásához.

Rendelkezésre álló színek

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

FÉM TETŐLEMEZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 46 mm

Hasznos szélesség 1045 mm

Minimum hosszúság 450 mm

Maximum hosszúság 6000 mm

Cserépléc távolság 350 mm

Tető minimum dőlésszöge 14º

Szavatossági idő 50 évig

Fényes

Matt

Neomat 30

RAL 1015

RAL 3005

RAL 3011

RAL 6020

RAL 3009

RAL 6005

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3000

RAL 3009

RAL 5010 RAL 6005

RAL 7016

RAL 9002

RAL 9005RAL 8019

RAL 8004

RAL 8017

RAL 7016 RAL 7024

RAL 8004

RAL 6011

RAL 7024

RAL 9006

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024 RAL 8017

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8019

Suprem 50

RAL 9005

Hosszmetszet Keresztmetszet

hosszúság min/max = 450-6000mm

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

Szín
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Wetterbest® CARDINAL
A Wetterbest® Cardinal a legújabb profilú fém tetőlemez 
a Wetterbest® portfólióban. A jobb lezárás érdekében két 
jellegzetes kapilláris csatornával rendelkező, az új Cardinal 
profil a kerámia burkolólapok alakjára emlékeztető 
széles vonalakkal tűnik ki, jellegzetes élekkel, amelyek 
megkülönböztetik a létező tetőprofiloktól.

Felhasználási terület:

A Cardinal tetőlemez profil a Wetterbest® megoldás a 
tetőkre, az egyszerűtől az összetettig, annak érdekében, 
hogy az Ön tetőburkolatának egyedi és elegáns jelleget 
adjon, és teljesebbé tegye a lakás kinézetét.

Rendelkezésre álló színek

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 25 mm

Hasznos szélesség 1150 mm

Minimum hosszúság 850 mm

Maximum hosszúság 5750 mm

Cserépléc távolság 350 mm

Tető minimum dőlésszöge 14º

Szavatossági idő 50 évig

Fényes

Matt

Neomat 30

RAL 1015

RAL 3005

RAL 3011

RAL 6020

RAL 3009

RAL 6005

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3000

RAL 3009

RAL 5010 RAL 6005

RAL 7016

RAL 9002

RAL 9005RAL 8019

RAL 8004

RAL 8017

RAL 7016 RAL 7024

RAL 8004

RAL 6011

RAL 7024

RAL 9006

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

Suprem 50

RAL 9005

Hosszmetszet Keresztmetszet

hosszúság min/max = 850-5750mm

Szín

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

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.
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Wetterbest® GLADIATOR

A Gladiator profil koncepciója ötvözi a Wetterbest® tetőfedő 
rendszerek mechanikai robusztusságát a klasszikus 
mediterrán tetőburkolattal, és kihangsúlyozza a római 
profilt. A szilárd és kiegyensúlyozott méretű geometriájával, 
a Wetterbest® Gladiator fém tetőlemez kiemelkedik a 
tetőn fellépő környezeti tényezőkkel szembeni fokozott 
biztonságával.

Felhasználási terület:

Ideális nyaralók, turisztikai létesítmények stb. 
tetőburkolására.

Rendelkezésre álló színek

FÉM TETŐLEMEZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 30 mm

Hasznos szélesség 1120 mm

Minimum hosszúság 475 mm

Maximum hosszúság 6000 mm

Cserépléc távolság 350 mm

Tető minimum dőlésszöge 14º

Szavatossági idő 50 évig

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

Fényes

Matt

Neomat 30

RAL 1015

RAL 3005

RAL 3011

RAL 6020

RAL 3009

RAL 6005

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3000

RAL 3009

RAL 5010 RAL 6005

RAL 7016

RAL 9002

RAL 9005RAL 8019

RAL 8004

RAL 8017

RAL 7016 RAL 7024

RAL 8004

RAL 6011

RAL 7024

RAL 9006

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024 RAL 8017

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8019

Suprem 50

RAL 9005

Hosszmetszet Keresztmetszet

Szín

1200 mm (teljes szélesség)

hosszúság min/max = 475-6000mm

1120 mm (hasznos szélesség)
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NEOMAT 30 védőréteg
KORRÓZIÓ / SZÍN
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TETŐLEMEZ TARTOZÉKOK

Lezáró fém tartozékok

Gyűjtösávos homloklemez Ereszköpeny

Sarok illesztés

Kúplezáró elem

Homloklemez

Speciális szegély 
csatlakozó

Vápa

Törésköpeny

Oromzati vízgyűjtő 

Törésköpeny függőleges 
falhoz 

Tetőkúp 
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Biztonsági tartozékok

Szellőzés tartozékok

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

Megerősített hófogó Hófogó Hófogó rácsozat Rácsozat csatlakozó 

Hajlékony szel lő ző 
csatlakozó

T etőlemezre 
szerelhető hófogó tartó

Profil szellőzés
Clasic / Plus / Colosseum / Cardinal / Gladiator

Tetőcsúcs tömítő 
öntapadó szalag  
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TETŐLEMEZ TARTOZÉKOK

Tömítő és retusáló tartozékok

Aluszal Kéménytömítő IZOLEN 
szalag IZOLANT szalag 

Univerzális öntapadó 
szalag (páva) 

Műanyag madárellenes 
fésű 

 

Wtb Clasic ETM tetőkúp 
tömítő szalag

Aquafix szilikon

Wtb Gladiator ETM 
tetőkúp töm ítő szalag

Tömítő hüvely

Wtb Colosseum ETM 
tetőkúp tömítő szalag 

 Retusáló festék

100 mm /150 mm / 300 mm  x 
10 ml

1000 mm hosszú

1000 mm hosszú

0,31 x 5 m

1100 mm hosszú 1100 mm hosszú

30 X 8/4 mm

1100 mm hosszú
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MSL LIGHT - 75 nm

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

színes színes horgonyzott horgonyzott

Wetterbest® membrán

Csökkentett 
páraá teresztő fólia

4,8 x 19 mm  CF 3 mm 4,8 x 20 mm 4,8 x 20 mm 4,8 x 19 mm  CF 3 mm

4,8 x 35 mm 4,8 x 35 mm 4,8 x 50 mm 4,8 x 70 mm

Csavarok

Fém tetőfedő membránok





LAPOS TETŐFEDŐ RENDSZEREK

 Magasfokú vízzáróság

 Könnyű karbantartás

 Esztétika

A rögzítő rendszer a panelek rejtett rögzítésével hozzájárul a 
rendszer tökéletes tömörségéhez, és nem teszi lehetővé a víz 
beszivárgását a burkolat alá.

Könnyen karbantarthatók, a sima felület nem tartja a 
nedvességet, port vagy más szennyeződést, amelyet az eső 
könnyen eltávolít.

A lapostetők klasszikus, elegáns vonalakkal rendelkeznek, 
ötvözve a hagyományos módszereket a modern acél 
technológiával, hogy megfeleljenek a tetőfedés megjelenésre, 
biztonságra, anyagellenállásra vonatkozó követelményeinek, 
új vagy régi épületek, műemlék épületek vagy modern épületek 
tetőfedésére vonatkozóan.

 Szilárdság
Megmerevíti az erős szélnek kitett tetők szerkezeti egységét, 
mivel a kialakuló szívóerők kisebbek, mint más típusú 
tetőfedések esetében.
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Wetterbest® CLICK
A tetőgyártás területén a Wetterbest® Click panelek 
modern megoldást jelentenek, ugyanakkor optimális 
alternatívát jelentenek a hagyományos tetők számára is. A 
Wetterbest® Click finom és elegáns vonalakkal rendelkezik 
a profil felületén, ami egyértelműen meghatározza a 
tetőt. Intelligens, konstruktív módon megkönnyíti az 
összeszerelést, a csavarokkal történő rögzítés rejtett, ami 
extra biztonságot jelent.

Felhasználási terület:

A horganyzott acélból készült, fényes vagy matt festék 
bevonattal rendelkező Click paneleket legalább 8° 
dőlésszögben lehet felszerelni a legtöbb tetőformára. A 
vitalitást és eleganciát sugalló Wetterbest® Click panelek 
a klasszikus vonalú tetőkre emlékeztetnek, függetlenül 
a projekt típusától: családi ház, nyaralóház, középületek, 
kereskedelmi és ipari épületek, felújítási munkák stb.

Rendelkezésre álló színek

Fényes 

Matt

Neomat 30

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől

RAL 1015

RAL 3005

RAL 3011

RAL 6020

RAL 3009

RAL 6005

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3000

RAL 3009

RAL 5010 RAL 6005

RAL 7016

RAL 9002

RAL 8019 RAL 9005 RAL 9005

RAL 8004

RAL 8017

RAL 7024RAL 7016

RAL 8004

RAL 6011

RAL 7024

RAL 9006

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 29 mm

Hasznos szélesség 500 mm

Minimum hosszúság 800 mm

Maximum hosszúság 8000 mm

Tető minimum dőlésszöge 8º

Szavatossági idő 50 évig

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

Suprem 50

LAPOS TETŐFEDŐ RENDSZEREK

Szín

540 mm (teljes szélesség)

500 mm (hasznos szélesség)

A részlet
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MAT Védelem
KORRÓZIÓ / SZÍN
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LAPOS TETŐFEDŐ TARTOZÉKOK

Lezáró fém tartozékok

Biztonsági tartozékok

Hófogó tartó Hófogó rúd 
(2 db x 2 fm) Hófogó rúd csatlakozó Hófogó rúd fedő 

Click külső 
töréscsatlakozó

Click ereszköpeny

Click gerincelem
szellőző profil Click sarokcsatlakozó

Click peremzáró tartó

Click tetökúp Páva

Click sarokvédö

Click félkúp

Click csatlakozó-köpeny 

Click fal sarokelemClick belső 
töréscsatlakozó
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Csavarok

Szellőzés tartozékok

Tömítő tartozékok

Hajlékony szellőző 
csatlakozó

Lapos tető 
szellőztető

Szilikon D60 mm – D475 mm15 mm x 60 fm

Töm ítöhüvelyIZOBUTYL 
ragasztószalag 

Click hangszigetelő 
szalag

Rögzítőcsavar 4,2 x 30
mm / 500 db/csomag.

Rögzítőcsavar 3,5 x 32
mm / 500 db/csomag.



TERMÉKKATALÓGUS24

Wetterbest® FALTZ

A Wetterbest® Faltz falcolt tetőlemez egy nagyon sokoldalú 
megoldás, amely alkalmas mind a klasszikus, mind az 
innovatív kialakítású tetőkre. A tetőlemez elkészítéséhez 
használt puha acél úgy alakítható, hogy megfeleljen 
a legigényesebb követelményeknek a megjelenés, a 
biztonság, a tető szilárdsága szempontjából.

Felhasználási terület

A Wetterbest® Faltz tetőburkolat a minimalista megjelenés 
és a klasszikus elegancia miatt természetes szépséget 
biztosít a modern, avantgárd házaknak és a történelmi, 
örökségi épületeknek egyaránt. Ideális megoldás azok 
számára, akik egyszerű, elegáns, ízléses tetőre vágynak.

Rendelkezésre álló színek

LAPOS TETŐFEDŐ RENDSZEREK

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 25 mm

Miniroló szélessége 620 mm

Hosszúság 8000 mm

Tető minimum dőlésszöge 3,5º

Szavatossági idő 30 évig

Kettős, előre festett védőréteg

RAL 3005 RAL 6020RAL 6005RAL 3011RAL 3009 RAL 5010 RAL 7016

RAL 8019 RAL 9005 RAL 9010 AlZnRAL 8017RAL 8004RAL 7024

Szín

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől
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METALLIC membrán falcolt lemezhez

450 g/nm 1,5 X 25 - 37,5 nm

Rögzített bilincs
(rozsdamentes acél) 28 mm

Mobil bilincs
(rozsdamentes acél) 28mm

Rögzítőcsavar 4,2 x 30 mm
/ 500 db/csomag.

Rögzítőcsavar 3,5 x 32 mm
/ 500 db/csomag.

Szilikon 15mm x 90fm

IZOBUTYL 
ragaszt6szalag

Hajlékony szellőző 
csatlakozó Lapos tetőszellőztetés

Rögzítő tartozékok, csavarok

Lapos tető tartozékok szellőzéshez és
membránokhoz

Tömítő tartozékok

LAPOS TETŐFEDŐ TARTOZÉKOK





 Könnyű fajsúly

 Könnyű és gyors felszerelés

 Fokozott teherbírás

 Karbantartás 

A csökkentett, legfeljebb 5 kg/m2 súlyának köszönhetően 
ideális megoldás könnyű szerkezetekre épített terek lefedésére. 
Ugyanakkor a szállítási költségek is sokkal alacsonyabbak.

A meglévő hajtások révén a lapok összekapcsolása nagyon 
egyszerű és nagyon hatékony. Ezenkívül, ennek a speciális 
rendszernek köszönhetően, a víz nem szivároghat be a 
csatlakozások között.

A hullámlemez panelek felhasználhatók tetőfedéshez, külső, 
illetve belső burkolatokhoz, civil és ipari építményekhez, 
amelyek biztonságos megoldást jelentenek a különféle 
célú terek építéséhez és rehabilitációjához: raktárak, 
bevásárlóközpontok, termelési egységek, mezőgazdasági 
épületek, silók, istállók , sportközpontok, tornatermek.

Könnyen karbantartható, és a sík felületeknek köszönhetően 
nem gyülemlik meg rajta a hó.

HULLÁMLEMEZ

 Időálló, magasfokú szilárdság
Az acél cinkbevonatának és a mindkét oldalán többrétegű 
védelemnek köszönhetően fokozottan ellenáll a mechanikai 
ütéseknek, a korróziónak és az időjárásnak. Ez a tény nagyon 
jó befektetésnek minősül, mivel a tetőburkolat hosszú ideig 
nem igényel lecserélést.
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W8 hullámlemez

Trapéz alakú fém tetőlemez, amelynek lépték-magassága 8 
mm, belső és külső burkoló munkálatokhoz, válaszfalakhoz, 
kerítésekhez. A W8 fém tetőlemez könnyű fajsúllyal 
rendelkezik, így nem hat negatívan az épület szilárdságára, 
tartósságára. A W8 hullámlemez nem éghető és nem 
befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

Felhasználási terület:
A burkoló munkálatok végzéséhez az épületek külső, illetve 
belső részén, falakhoz és esztétikai szerepet játszó különféle 
alkalmazásokhoz, valamint lakásépítésekhez (házak, 
társasházak, irodák), és tetőrészek, kerítések és ereszek 
burkolásához.
Szállítás, kezelés, tárolás:
A hullámlemezeket raklapon szállítjuk, a sérülések elkerülése 
érdekében. Kötelező száraz és levegős helyen tárolni, a nap, a 
nedvesség és a potenciálisan agresszív anyagok (pl. habarcs, 
savak, talaj stb.) közvetlen hatásától távol.
Környezetvédelem: 
A termék biológiailag semleges, radioaktív kibocsátással nem 
bír, és nem befolyásolja a környezet szennyeződését.

Rendelkezésre álló színek

Fényes

Matt

Neomat 30

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magasság 8 mm

Hasznos szélesség 1160 mm

Lemezek hossza 4000 mm

Szavatossági idő 50 évig

Suprem 50

HULLÁMLEMEZ

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 3005

RAL 6005

RAL 3000

RAL 3011

RAL 1015

RAL 3009

RAL 3011 RAL 5010

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004 RAL 9006RAL 7024 RAL 9002

RAL 9005 RAL 9005

RAL 7016

RAL 8019

RAL 6011

RAL 8017

RAL 6005

RAL 8004

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

1195 mm (teljes szélesség)

Szín

1160 mm (hasznos szélesség)
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W10 hullámlemez 

Trapéz profillal rendelkező fém tetőlemez, két különböző 
szélességben kapható, 1150 mm, illetve 870 mm. 10 mm-
es léptékmagasságával, a W10 fém tetőlemez használható 
a burkoló és a merev tartószerkezetes tetőfedési 
munkálatokhoz. A W10 fém tetőlemez könnyű fajsúllyal 
rendelkezik, így nem hat negatívan az épület szilárdságára, 
tartósságára. A W10 hullámlemez nem éghető és nem 
befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

Felhasználási terület:
A W10 trapéz profillal rendelkező fém tetőlemez panelek 
használhatók burkolatként, különböző külső és belső 
építészeti megoldások esetén, merev tartószerkezetre szerelt 
tetőfedéshez, kerítésekhez stb.
Szállítás, kezelés, tárolás:
A hullámlemezeket raklapon szállítjuk, a sérülések elkerülése 
érdekében. Kötelező száraz és levegős helyen tárolni, a nap, a 
nedvesség és a potenciálisan agresszív anyagok (pl. habarcs, 
savak, talaj stb.) közvetlen hatásától távol.
Környezetvédelem:
A termék biológiailag semleges, radioaktív kibocsátással nem 
bír, és nem befolyásolja a környezet szennyeződését.

Rendelkezésre álló színek

Fényes

Matt

Neomat 30

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 10 mm

Hasznos szélesség 1105 mm

Lemez hossza 4000 mm

Szavatossági idő 50 évig

Suprem 50

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 3005

RAL 6005

RAL 3000

RAL 3011

RAL 1015

RAL 3009

RAL 3011 RAL 5010

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004 RAL 9006RAL 7024 RAL 9002

RAL 9005 RAL 9005

RAL 7016

RAL 8019

RAL 6011

RAL 8017

RAL 6005

RAL 8004

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

Szín A

1150 mm (teljes szélesség)
1105 mm (hasznos szélesség)
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W18 hullámlemez

Trapéz profillal rendelkező fém tetőlemez, amelynek 
léptékmagassága 18 mm, belső és külső burkoló 
munkálatokhoz, illetve lakóházak tetőfedésére. Továbbá 
használható funkcionális vagy mezőgazdasági épületekhez 
is (fészerek, garázsok stb.). A W18 fém tetőlemez könnyű 
fajsúllyal rendelkezik, így nem hat negatívan az épület 
szilárdságára, tartósságára. A W18 hullámlemez nem 
éghető és nem befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

Felhasználási terület:
A W18 trapéz profilú hullámlemez paneleket ipari projektek 
burkolására használják az épületek külső, illetve belső részén, 
falak burkolására és különféle, esztétikai szerepet játszó 
alkalmazásokhoz, a lakóház építmények (házak, tömbházak, 
irodák) lefedésére, valamint kerítések és a tetők ereszrészének 
burkolására.
Szállítás, kezelés, tárolás:
A hullámlemezeket raklapon szállítjuk, a sérülések elkerülése 
érdekében. Kötelező száraz és levegős helyen tárolni, a nap, a 
nedvesség és a potenciálisan agresszív anyagok (pl. habarcs, 
savak, talaj stb.) közvetlen hatásától távol.
Környezetvédelem:
A termék biológiailag semleges, radioaktív kibocsátással nem 
bír, és nem befolyásolja a környezet szennyeződését.

Rendelkezésre álló színek

Fényes

Matt

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

Suprem 50

HULLÁMLEMEZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 18 mm

Hasznos szélesség 1100 mm

Lemez hossza 12000 mm

Szavatossági idő 50 évig

Neomat 30

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 3005

RAL 6005

RAL 3000

RAL 3011

RAL 1015

RAL 3009

RAL 3011 RAL 5010

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004 RAL 9006RAL 7024 RAL 9002

RAL 9005 RAL 9005

RAL 7016

RAL 8019

RAL 6011

RAL 8017

RAL 6005

RAL 8004

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

Szín 

1150 mm (teljes szélesség)

A részlet

1100 mm (hasznos szélesség)
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W35 hullámlemez

Trapéz alakú fémlemez, 35 mm magasságú lépték 
magassággal, kis- és közepes méretű ipari csarnokok 
falainak és tetőszerkezeteinek burkolására, valamint 
a lakóépületek és kereskedelmi épületek tetőzetének 
lefedésére. A W35 fém tetőlemez könnyű fajsúllyal 
rendelkezik, így nem hat negatívan az épület szilárdságára, 
tartósságára. A W35 hullámlemez nem éghető és nem 
befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

Felhasználási terület:
A W35 trapéz profilú hullámlemez paneleket Ipari projektek 
burkolására használják az épületek külső, illetve belső részén, 
falak burkolására és különféle, esztétikai szerepet játszó 
alkalmazásokhoz, a lakóház építmények (házak, tömbházak, 
irodák) lefedésére, valamint kerítések és a tetők ereszrészének 
burkolására.
Szállítás, kezelés, tárolás:
A W35 hullámlemezeket raklapon szállítjuk, a sérülések 
elkerülése érdekében. Kötelező száraz és levegős helyen 
tárolni, a nap, a nedvesség és a potenciálisan agresszív anyagok 
(pl. habarcs, savak, talaj stb.) közvetlen hatásától távol.
Környezetvédelem: 
A termék biológiailag semleges, radioaktív kibocsátással nem 
bír, és nem befolyásolja a környezet szennyeződését.emisii 
radioactive şi nu este factor de poluare a mediului.

Rendelkezésre álló színek

Fényes

Matt

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

Suprem 50

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 35 mm

Hasznos szélesség 1080 mm

Lemezek hossza 12000 mm

Szavatossági idő 50 évig

Neomat 30

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 3005

RAL 6005

RAL 3000

RAL 3011

RAL 1015

RAL 3009

RAL 3011 RAL 5010

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004 RAL 9006RAL 7024 RAL 9002

RAL 9005 RAL 9005

RAL 7016

RAL 8019

RAL 6011

RAL 8017

RAL 6005

RAL 8004

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

Szín 

max. 1125 mm (teljes szélesség)

A részlet

1080 mm (hasznos szélesség)
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W60 hullámlemez

Trapéz profillal ellátott fém tetőlemez, pozitív kialakítású 
és 60 mm léptékmagassággal rendelkező lemez, ipari 
épület tetőkhöz. A negatív profilú W60 hullámlemez a 
rejtett zsaluzat építésére szolgál. A W60 hullámlemez nem 
éghető és nem befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

Felhasználási terület:
Ipari építmények és rejtett, kettős szerepű zsaluzati burkolatok 
gyártása, funkcionális és esztétikus

Szállítás, kezelés, tárolás:
A W 60 hullámlemezeket raklapon szállítjuk, a sérülések 
elkerülése érdekében. Kötelező száraz és levegős helyen 
tárolni, a nap, a nedvesség és a potenciálisan agresszív anyagok 
(pl. habarcs, savak, talaj stb.) közvetlen hatásától távol.

Környezetvédelem: 
A termék biológiailag semleges, radioaktív kibocsátással nem 
bír, és nem befolyásolja a környezet szennyeződését.

Rendelkezésre álló színek

Fényes

Matt

Annak érdekében, hogy megfelelő színt válasszon, kérje a színpalettát a Wetterbest® képviselőjétől.

Suprem 50

HULLÁMLEMEZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága 60 mm

Hasznos szélesség 846 mm

Lemez hossza 12000 mm

Szavatossági idő 50 évig

Neomat 30

RAL 3005

RAL 3009

RAL 6020

RAL 3005

RAL 6005

RAL 3000

RAL 3011

RAL 1015

RAL 3009

RAL 3011 RAL 5010

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004 RAL 9006RAL 7024 RAL 9002

RAL 9005 RAL 9005

RAL 7016

RAL 8019

RAL 6011

RAL 8017

RAL 6005

RAL 8004

RAL 7024 RAL 8017

RAL 8019

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011

RAL 7024

RAL 6020

RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

Szín 

905 mm (teljes szélesség)

A részlet

846 mm (hasznos szélesség)



www.wetterbest.ro 33

A Wetterbest® a Dripstop speciális, öntapadó membránt 
is kínálja, amely a tető burkoló panelek belső 
fémfelületére tapad az automatizált profilozás során, 
amely helyettesíti a klasszikus, páraáteresztő membrán 
felhasználását.
A Dripstop membrán gazdaságos megoldás az 
épületekben lévő kondenzációs probléma megoldására, 
nem hőszigetelt tető esetén, amely megakadályozza a 
víz beszivárgását az épületbe, meghosszabbítja a fém 
burkolatok élettartamát, növeli ennek hangszigetelő 
képességét és csökkenti az eső zaját.
A Dripstop nagy víztároló kapacitással rendelkezik, 
amely a kondenzációs jelenség következménye lehet. 
A Dripstop membrán használatával kiküszöbölhető 
a kondenzáció leggyakoribb hatása az épületeken 
belül, nevezetesen a nedvesség hatására keletkező 
penészedés. 
Teljesítménye különbözik az anyag súlya és a tető 
dőlésszögének függvényében.
A Dripstop membrán állati trágyából és baktériumból 
származó savaknak ellenálló, vízsugárral mosható. Ezt a 
fajta membránt ipari rendeltetési helyiségek 
(gyártócsarnokok, műhelyek stb.) logisztika (tárolók, 
raktárak, garázsok stb.), agro-zootechnikai építmények 
(gabona silók, tenyésztés farmok, stb.) falainak 
burkolására is használják.

Tömítő tartozékok

DRIPSTOP Membrán

 Tömítő szalag W60 Tömítő hüvely Szilikon Tömítő szalag W18  Tömítő szalag W35

HULLÁMLEMEZ TARTOZÉKOK 



KORRÓZIÓ / SZIN



 Funkcionalitás

 Védelem 

 Tartósság

 Esztétika

Hatékonyan átvezeti és elvezeti az esővizet a tetőről.

Az elemek összekapcsolásának rendszere egyszerű, gyors 
és hatékony, nem engedi, hogy az esővíz ráfolyjon az épület 
homlokzatára, vagy beszivárogjon a ház alapjába és falaiba, 
védve az egész építményt és biztosítva a hosszabb élettartamot.

Mivel a legjobb minőségű acéllemezből készültek, automatikus 
szerelősorokon, a vízelvezető rendszerek bármilyen éghajlaton 
alkalmazhatók és hosszú élettartammal rendelkeznek.

Az eső vízelvezető rendszer nagy jelentőséggel bír a 
tetőburkolat funkcionalitásában és esztétikájában. Kiegészíti 
a tetőszerkezet funkcionalitását, biztosítva a víz hatékony 
elvezetését.

ESŐELVEZETŐ RENDSZEREK
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ESŐELVEZETŐ RENDSZEREK

Wetterbest® ESŐELVEZETŐ RENDSZER

Az esővíz elvezető rendszer nagy jelentőséggel bír a tetőburkolat funkcionalitásában és esztétikájában. Kiegészíti a tetőszerkezet 
funkcionalitását, biztosítva a víz hatékony elvezetését. A Wetterbest® vízelvezető rendszer elemeit pontosan méretezett, automatizált 
gyártósorokon munkálják meg, vízállóak, gyorsan összeszerelhetők és felszerelhetők. Mivel a legjobb minőségű acéllemezből készültek, 
a Wetterbest® vízelvezető rendszerek bármilyen éghajlaton alkalmazhatók és hosszú élettartammal rendelkeznek. Az anyag szavatolja a 
színtartósságot, a költségek nélküli fenntartást, kivételes merevséget és elhanyagolható hő tágulást, függetlenül a hőmérséklettől.Továbbá, 
a teljes termékkínálat gazdag kromatikus spektrumban elérhető bármilyen típusú projekt szerint.

A Wetterbest® vízelvezető rendszer kétféle típus méretben készül:
• Wetterbest® 125/88, ahol a csatorna átmérője 125 mm, a lefolyó átmérője 88 mm.
• Wetterbest® 150/97, ahol a csatorna átmérője 150 mm, a lefolyó átmérője 97 mm.

1 2 3 4

5

9

6

10

13 14 15 16

7

11

8

12



www.wetterbest.ro 37

Rendelkezésre álló színek

Jelmagyarázat

RAL 3011RAL 3005 RAL 5010 RAL 6005

RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 RAL 9010 Al ZnRAL 8004RAL 7024

RAL 7016RAL 3009 RAL 6020

1. Belső/külső csatorna sarokelem
2. Csatorna
3. Ellenhorog
4. Csatorna fedőelem
5. Csatorna-lefolyó csatlakozó
6. Lefolyó hosszabbító
7. Könyök
8. Gyűjtőtölcsér

9.   Lefolyó bilincs
10. Alsó kifolyó
11. Lefolyó 
12. Lefolyó elágazás
13. WTB160/210 horog
14. 210 csavart horog
15. Csatorna horog
16. Csatorna bilincs





KERÍTÉSELEMEK

 Szilárdság 

 Könnyen felszerelhető

 Tartósság

 Könnyű karbantartás

A kerítéselemek általában horganyzott acélból készülnek, 
és elektrosztatikus térben vannak előre festve, ami nagy 
ellenállást nyújt számukra a környezeti tényezőkkel szemben, 
valamint fokozott mechanikai szilárdságot biztosít. A 
horganyzott lemez hosszú távú védelmet nyújt az alkalmazott 
festékréteg számára, de a korrózió ellen is. 

A fém elemekből készült kerítés felszerelését akár a végső 
felhasználó is elvégezheti, anélkül, hogy ehhez szakember 
segítségére, bővebb ismeretekre vagy speciális eszközökre 
lenne szüksége.

A fém elem tartós, amennyiben kerítések anyagaként 
használják. A kerítés bizonyosan hosszabb élettartamú lesz, 
mint az a fa, amely idővel kiszárad, károsodik és korhad.

A fémkerítések sokféle mintázattal és színben szállíthatók, 
beleértve a fához hasonlóakat is. Fokozhatják egy ingatlan 
szépségét és vonzerejét, és ennél fogva nem csak védő 
szerepet tölthetnek be. Az ingatlan értékét jobban meg fogja 
emelni egy jól megépített, szükség szerint modern vagy 
konzervatív megjelenésű fémkerítés, amely ugyanakkor szilárd 
és biztonságban tartja az ingatlant.
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RAL 8017

Kerítéselemek

A fémkerítés elem modern és kiváló alternatíva a klasszikus kerítéssel szemben.
Az elemek hossza egyedi rendelésre készül, egy folyóméterben 7 - 9 elem szükségeltetik, az elemek közötti távolság függvényében. Az 
elemek előre festett lemezből készülnek, ugyanazokkal a specifikációkkal, mint a tetőprofilok, és akár csak egyik, vagy mindkét oldalon 
egyaránt festhetők.

KERÍTÉSELEMEK

RAL 8004RAL 3000

~2
0

~78

~105



www.wetterbest.ro 41





TETŐTÉRI ABLAKOK

 Tetőtéri ablakok
A legújabb technológiák alkalmazásával a Wetterbest® tetőtéri 
ablakok biztosítják a hőszigetelést és az optimális tartósságot, 
miközben megőrzik funkcionalitásukat a közép-bukó 
rendszerükkel és a természetes megvilágítás növelésével. 
Ugyanakkor kiváló belső formatervezést nyújtanak.

A Wetterbest® a DAKE™ tetőtéri ablakok használatát javasolja, 
a Dániában tervezett márkát, amely kivételes tulajdonságokkal 
rendelkezik, és 20 éves, a piacon egyedülálló garanciát kínál, 
amely garancia átruházható.

A Dakea tetőtéri ablakok tetőre is felszerelhetők, melyek 
dőlésszöge 15° és 90° között van. Ezen kívül, az ilyen típusú 
tetőtéri ablakok lehetővé teszik a tető alsó részén történő 
felszerelést,ami javítja a hőszigetelést és kellemesebb 
megjelenést kölcsönöz.

Az exkluzív formatervezés akár 10% -kal több természetes 
fényt nyújt a szobában, mint más tetőtéri ablakok.

A Dakea ablakok megfelelnek minden európai szabványnak, a 
teljesítmény és szigetelés szempontjából.
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TETŐTÉRI ABLAKOK

Dakea Better

Dakea Gold

Dakea Better PVC

Dakea Ultima

DAKEA Tetőtéri ablakok
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FELÜLVILÁGÍTÓ, KERETEK, ROLÓK

DAKEA FLEX Felülvilágító

Keretek

Rolók

Dakea Flex - Változó artikulációs felülvilágító

• A Dakea Flex úgy lett kialakítva, hogy szellőztetést és világítást 
biztosítson fűtetlen helyiségekben, például raktárakban vagy garázsokban; 
alapfelszereltségként felső zsanérokkal érkezik, de oldalsó zsanérokkal is 
használható.

•  Az összes Dakea Flex felülvilágító megfelel a hullámlemez és lapos 
tetőburkolatnak, 15 és 60 fok közötti dőlésszöggel és 90 mm vastagsággal 
rendelkező tetőknek.

Univerzális tömítő keretek (KUF)

• Ezek kompatibilisek bármilyen típusú tetőfedő anyaggal, 16-120 mm 
magasságú profiltartományban.

• Az alumínium kötény (fokozott összecsukhatóság) biztosítja, hogy 
tökéletesen felszerelhetők legyenek magas profilú cserepekre, egyenes 
cserepekre vagy akár nádtetőre.

RHR - Diffúz fény és bizalmas jellegű élettér öt perces beszereléssel, 3 ütköző 
pozícióval és elegáns megjelenéssel.

DUR - Majdnem 100% -os teljes sötétség hatás öt perces beszereléssel és 
széles színválasztékkal kombinálva.

MIR -  Árnyékolás és hőszabályozás, kiegészítve UV-védelemmel és könnyű 
kültéri felszereléssel.

PAR -  Szűrt fény,  könnyű  és egyszerű telepítés, vezeték nélküli működtetés.
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Rooflite DPX

Tömítő keret TFX hullámlemez tetőfedéshez 

A tetőtéri ablak  “Slimline” kialakítású és keskenyebb keretű, mint a többi 
ablak. Ez elegáns és nagyon modern jellegzetességet kölcsönöz.

A több mint 75 éves tapasztalattal rendelkező üzemben gyártott ablakok jó 
hőszigetelést, és méltányos árat garantálnak. Ezek standard garanciája 10 év.

Alkalmazási területl:
• În clădiri publice şi rezidențiale
• În camere încălzite, locuite
• În sarpante cu unghiuri de 15°-90°

Jellemzők:
• Központi forgógyűrű
• Keskeny keret
• Elegáns fogantyú az alsó részén
• Két passzív szellőztető állíthatóság a fogantyú által
• 10 év szavatossági idő

      Anyag / Fa és kivitel:
      • Kemencében szárított, laminált fenyőfa
      • Fa PEFC szabvány minősítésű erdőkből
      • Bogmentes látható felületek
      • Gombaelleni védelem
      • Akril lakkozás

      Burkolat:
      • Alumínium, lakkozott, RAL 7043

      Fogantyú:
      • Ergonomikus, lakkozott, öntött cink fogantyú

Ezt a keretet vízzáró beépítésre tervezték 
minden típusú tetőburkolathoz, amelynek 
profilmagassága 16-50 mm között van. 
A tetőtéri ablakokat 16 mm-nél nagyobb 
lapos tetőcserépre, pikkelyes cserépre, 
betoncsempére, profilozott kerámiacsempére 
vagy akár hullámlemez tetőkre is felszerelheti.

TETŐTÉRI ABLAKOK
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FENSTRO Padlásfeljáró

STEP Padlásfeljáró

STEP MAX Padlásfeljáró

STEP PLUS Padlásfeljáró

A FENSTRO padlásfeljárók vonzó megjelenésűek, ellenálló fenyőből készültek, az ajtó kívül és belül fehér színű, fekete, festett 
tartozékokkal.

Rugós nyitó- és zárószerkezettel vannak ellátva, így a padlásfeljáró könnyen nyílik és zárható, és a rendszer tartalmaz egy biztonsági 
mechanizmust, amely megakadályozza a véletlenszerű kinyílást. A FENSTRO padlásfeljárók biztonsági korláttal vannak felszerelve, 
amely távol van a feljáró szélétől, annak érdekében, hogy működtetés közben elkerülhető legyen a kezek sérülése. Ezen kívül a 
védőhüvelyek azért vannak beszerelve, hogy megvédjék a padlót. Mindhárom FENSTRO padlásfeljáró ergonomikus és különböző 
vastagságú szigetelt ajtóval rendelkezik, ami a hő hatékonysági szintjének különbözőségére utal.

A STEP padlásfeljáró egy teljesen összeállított tetőtéri lépcső, 
széles lépcsőfokokkal, könnyen nyitható mechanizmussal, 
korláttal és normál szigetelt ajtóval.

A STEP MAX padlásfeljáró felépítése megegyezik a STEP & STEP 
PLUS lépcsők szerkezetével, de még vastagabb ajtóval van 
felszerelve, ami nagy hő hatékonyságot eredményez. Ez viszont 
jobb hőmérsékleti komfortzónát nyújthat, és emellett segítségére 
lehet a fűtési számlák összegének csökkentésében.

A STEP PLUS padlásfeljáró felépítése megegyezik a STEP feljáró 
felépítésével, de az ajtó hatékonyabb szigeteléssel van ellátva, 
ami jobb hő teljesítményhez vezet.

PADLÁSFELJÁRÓK





PÁRAGÁTLÓ MEMBRÁNOK

 Védelem

 Növeli a tetőzet élettartamát

 Energetikai hatékonyság

 Hangszigetelés

Véd a nedvességtől, a széltől és a porlerakodástól is. Ez 
megkönnyíti a vízgőz áthaladását a tető hőszigetelésétől a 
külső környezet felé. Így a tetőszerkezetben felhalmozódó 
pára mennyisége korlátozott, és elkerülhető a páralecsapódás 
kialakulása.

A páralecsapódás gátló membrán garantálja a tetőfedő rétegek 
szárazon tartását, amennyiben a tetőburkolat alatt a helyiség 
szellőzése biztosított, így növelve ennek élettartamát.

A páralecsapódás gátló membránt azért kell felszerelni, hogy a 
fa szerkezet száraz és szellőztetett legyen, elkerülve ezzel a 
hőszigetelési teljesítmény esetleges csökkenését.

A felépítésének köszönhetően kényelmet nyújt az eső zajának 
csökkentésével és a hangszigetelés növelésével.
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PÁRAGÁTLÓ MEMBRÁNOK

Wetterbest® PÁRAGÁTLÓ MEMBRÁN

Jellemzők és előnyök:
• Magasfokú és egyenletes gőzáteresztő képesség a teljes felületen
• Nyújtással szembeni ellenállás, ami megkönnyíti ennek felszerelését
• Ellenállás a nedvesség káros hatásaival szemben

A Wetterbest® burkolat rendszer 90, 115, 135, 150 vagy 185 g / nm sűrűségű páralecsapódás gátló membránokat használ.

A tetők alá szerelt kondenzáció gátló membránok fontos szerepet játszanak a tető egészének megfelelő tartósságában, biztosítva a 
tetőszerkezet alkotó rétegeinek megfelelő szellőzését. Ily módon védi a tető szerkezeti elemeit, a hőszigetelést, az épület belső felületét, 
ezeket nem befolyásolja a kondenzációból származó víz.

A termék műszaki jellemzői:
• Könnyen teríthető
• Szilárd
• Gyúlékonysági osztály A2 – s1; d0 (EN 13501-1)
• Baktériumokkal szembeni ellenállás
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 Szerszámok és eszközök
A teljes tetőburkoló rendszerek minőségi összeszerelésének 
elérése érdekében, a Wetterbest professzionális szerszámokat 
kínál a bádogos munkát végző csoportok számára. Ezeket 
az 1742 óta működő osztrák STUBAI, immár világhírűvé vált, 
szerszám- és eszközkészítő cég gyártja az építőipar részére.

A szénnel dúsított acél minőségéből adódóan, a STUBAI 
bádogos szerszámok hosszú ideig kiállják a használatból 
fakadó, mechanikai kopás próbáját.

A fém tetőburkolatokon végrehajtott műveletek mindegyikének 
megfelelő eszközt biztosítunk, és nem csak: vágás, hajlítás, 
falcolás, hajtogatás, kirajzolás, stb.

A STUBAI eszközök, szerszámok, tartozékok és  munkafelszerelés 
célszerű használatával, az adott tevékenység során az anyagok 
károsodásának veszélye megszűnik, így biztosítva a kiváló 
minőségű munkavégzést.

Ugyanakkor, a Wetterbest® felszereléseket is kínál a 
magasságban történő munkálatokhoz

SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK
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Kerek 
kalapács

Egyenes 
falcoló fogó

Fémfűrész

Négyszögű
kalapács

Kerek 
falcoló fogó

Csatorna szintező 
zsinór

45 fokos falcoló 
fogóEresz falcoló 

Balos/jobbos 
lemezvágó olló

Szerszámok és eszközök

SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK

Küszöbös 
prizma 

Pelikán olló

Dupla falclezáró

Szimpla 
falclezáró

Ék alakú
kalapács

Beosztásos nyomjelző

Biztonsági heveder

Hajlító olló

Olló-rugó szet Nyomjelző zsinór 

Balos/jobbas
körolló

Falc nyitó fogó Ívelt prizmaKerekcsőrű fogó
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Alapanyag

Garanciális tanúsítványok

A fényes védőréteggel rendelkező 
anyag rétegek szerinti alkotóelemei:
1. Polietilén védőfólia, 25-50 mikron*
2. Névleges védőréteg 25 mikron
3. Grund típusú alapozó réteg 5 mikron
4. Passzivációs oldat réteg
5. Szervetlen cink védőréteg (Z225 g/m2)
6. Acél mag
7. Szervetlen cink védőréteg (Z225 g/m2)
8. Passzivációs oldat réteg
9. Szerves festék védőréteg (PE) 7 mikron
10.Dripstop* membrán

A matt védőréteggel rendelkező anyag 
rétegek szerinti alkotóelemei:

1. Polietilén védőfólia, 25-50 mikron *
2. Névleges védőréteg 35 mikron
3. Grund típusú alapozó réteg 10 mikron
4. Passzivációs oldat réteg
7.Szervetlen cink védőréteg (Z225 g/m2)
6. Acél mag
7. Szervetlen cink védőréteg (Z225 g/m2)
8. Passzivációs oldat réteg

9. Szerves festék védőréteg (PE) 7 mikron
10. Dripstop* membrán

A NEOMAT 30 típusú védőréteggel 
rendelkező anyag rétegek szerinti 
alkotóeleme

1. Polietilén védőfólia, 25-50 mikron*
2. Névleges védőréteg 60 mikron
3. Grund típusú alapozó réteg 30 mikron
4. Passzivációs oldat réteg
5. Szervetlen cink védőréteg (Z275 g/m2)
6. Acél mag
7. Szervetlen cink védőréteg (Z275 g/m2)
8. Passzivációs oldat réteg
9. Szerves festék védőréteg (PE) 12 mikron
10. Dripstop* membrán*

A SUPREM 50 típusú védőréteggel rendelkező 
anyag rétegek szerinti alkotóelemei

1. Polietilén védőfólia, 25-50 mikron*
2. Névleges védőréteg 50 mikron
3. Grund típusú alapozó réteg 20 mikron

4. Passzivációs oldat réteg
5. Szervetlen cink védőréteg (Z275 g/m2)
6. Acél mag
7. Szervetlen cink védőréteg (Z275 g/m2)
8. Passzivációs oldat réteg
9. Szerves festék védőréteg 12 mikron
10. Dripstop* membrán

*Kérésre feltüntetve a megrendelőlapon.

Az SC WETTERBEST SA,  gyártói minőségben, garantálja, hogy a fémmel vagy szerves többrétegű védőréteggel bevont fémlemez profilok 
(a továbbiakban: Termék), megfelelnek a bejelentett teljesítménymutatóknak, valamint a hatályos európai minőségi előírásoknak.

Megjegyzés: A katalógusban bemutatott termékek képei reprezentálhatják a termékpalettát, vagy szolgálhatnak csak szemléltető célokra, amelyek nem feltétlenül a termékek pontos ábrázolása.

Szavatossági idő
Korrózió/Szín

SUPREM 50 védőréteggel 
ellátott acél termékekhez

Szavatossági idő
Korrózió/Szín

≥ 0,45 mm vastag, fényes 
vagy matt védőréteggel 

ellátott acéltermékekhez

Szavatossági idő
Korrózió/Szín

NEOMAT 30 védőréteggel 
ellátott acél termékekhez

Szavatossági idő
Korrózió/Szín

0,4 mm vastag, fényes vagy 
matt védőréteggel ellátott 

acéltermékekhez

Szavatossági idő
Korrózió/Szín

Vízelvezető rendszerhez és 
kettős, előre festett acél 

termékekhez

Szavatossági idő
Korrózió/Szín

≥ 0,45 mm vastag, matt 
védőréteggel ellátott 

acéltermékekhez

Szavatossági idő
Korrózió/Szín

Vízelvezető rendszerhez és 
AluCink védőréteggel ellátott 

acél termékekhez



SC Wetterbest SA
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