
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ УСТОЙЧИВИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ

Метални керемиди • Профилирана ламарина • Плоски покриви • Покривни аксесоари • Дренажна система • Профили за ограда • Прозорци за мансарда
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Нашата мисия е да осигурим безопасност и комфорт 
на вашия дом, чрез най-качествените, устойчиви 

и издръжливи системи за метални покриви.

www.wetterbest.ro
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГНад 20 години покриваме домовете на 
румънците. Ние вярваме, че добрите неща 
се правят от сърце и искаме всяка къща 
да се превърне в дом, място, където се 
чувствате комфортно и сигурно с любимите 
хора.
Добре свършената работа, ангажираността 
и коректността ни препоръчват като водещ 
играч на пазара на производители на 
метални покривни системи в Румъния.

Следователно, можете да разчитате на нас, 
ако желаете:
 Цялостни покривни системи 
 Сертифицирано качество
 Бърза доставка
 Безопасно опаковане
 Технически съвети и поддръжка 
 Богато разнообразие от форми и цветове 
 Информационни материали

Открий Вселената
Wetterbest!
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

40 автоматични производствени линии
Производственият процес е напълно автоматизиран за 
метални керемиди с различни профили, ламарина от 5 
типоразмера, система от улуци и водосточни тръби, за 
профилирана ламарина и много други аксесоари.

Международно сертифицирани суровини
В производството се използват само суровини, които 
отговарят на сертификатите за качество, наложени от 
действащите разпоредби. Използваната суровина се 
доставя от най-важните производители в Европа.

Екологично чисти продукти
Стоманата, използвана в продуктите на Wetterbest, е 
материал с висока степен на рециклиране, близо до 100%. 
Чрез рециклирането на стомана могат да бъдат спестени 
големи количества желязна руда, варовик, въглища и 
вода, природни ресурси, използвани в металургичния 
процес на получаването й.

Безопасно опаковане
Продуктите на Wetterbest се опаковат в размери, цветове 
и видове директно на производствената линия, като са 
защитени с полиетиленово стреч фолио, за да се избегне 
повреда на предварително боядисаните повърхности.

Бърза доставка
Всички наши продукти се доставят в рамките на 48 часа, 
при максимална безопасност.

СТАНДАРТИЗИРАНИ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ
ПРОЦЕСИ
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Ниско тегло
Ниското тегло, по-малко от 5 кг / кв.м, предлага възможност 
за икономично оразмеряване както на дървения скелет, 
което води до по-нисък разход на дървесина, така и на 
конструкцията като цяло, в сравнение с други конструкции, 
които имат покрития от 10-40 кг. / кв.м (керамика и бетон). 

Полезен живот
Издръжливостта определя качеството на Wetterbest®, 
металната керемида е проектирана да издържи над 50 
години.

Пожароустойчивост
Металната керемида има висока степен на устойчивост на 
огън и неговото разпространение.

Уплътняване
Системата за закрепване на панелите от метални керемиди 
чрез застъпване и закрепване с винтове, снабдени с 
гумено уплътнение, осигурява оптимална плътност и не 
позволява изтичане на вода под покритието.

Лесен монтаж
Кратки срокове за изпълнение, благодарение на лесния 
монтаж.

Лесна поддръжка
Те са лесни за поддръжка, повърхността им не задържа 
влага, прах или други замърсявания, като те много лесно 
се отстраняват от дъжда. За разлика от други видове 
керемиди, металните керемиди Wetterbest® не позволяват 
образуването на мъх и мухъл.

Естетика
Това е единственото покритие, което предлага широка 
гама от цветове, материали и форми. По този начин се 
адаптира идеално към всякакъв вид строителство и лесно 
се интегрира в архитектурния стил на общността, от която 
е част.

Wetterbest®
МЕТАЛНА КЕРЕМИДА
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Zinc

Осигурява видимост на вашия издръжлив 
покрив и 10-годишна гаранция за цвят и 
корозия. ГЛАНЦ

Zn
225

g/m2минимум

Матовото покритие придава на покрива 
отчетливо и елегантно докосване и 
15-годишна гаранция за цвят и корозия.MAT

Zn
225

g/m2минимум

Покритието Neomat 30 има подчертан 
външен вид, който придава на покрива 
отличителна индивидуалност. Той 
предлага много добра устойчивост на 
надраскване, като по този начин намалява 
риска от повреда по време на работа и 
монтаж и предлага 30-годишна гаранция 
срещу корозия и цвят.

NEOMAT 30
Zn

275
g/m2минимум

SUPREM 50 е защитата с 50 години 
гаранция за корозия, която осигурява най-
висока устойчивост на ултравиолетови 
лъчи (Ruv4) и най-висока устойчивост на 
корозия (RC5), съгласно разпоредбите. 
Леко матовият, текстуриран вид придава 
елегантен и изискан щрих на покрива.

SUPREM 50
Zn

275
g/m2минимум
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Zinc

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ 

Гаранция 
Корозия / Цвят

За стоманени продукти със 
защита SUPREM 50

Гаранция 
Корозия / Цвят

За стоманени продукти със 
защита NEOMAT 30

Гаранция 
Корозия / Цвят

За дренажна система 
и двойно боядисани 
стоманени продукти

Гаранция 
Корозия / Цвят

За стоманени продукти с 
дебелина 0,45, 0,50 мм с 

лъскава защита

Гаранция 
Корозия / Цвят

За стоманени продукти с 
дебелина 0,4 мм с лъскава 

или матова защита

Гаранция 
Корозия / Цвят

За стоманени продукти с 
дебелина 0,45, 0,50 мм с 

матова защита

1. Полиетиленов защитен филм
2. Номинален защитен слой
3. Основен слой тип грунд
4. Слой  пасивиращ разтвор
5. Неорганичен защитен слой Цинк
6. Стоманена сърцевина 
7. Неорганичен защитен слой Цинк
8. Слой пасивиращ разтвор
9. Защитен слой органична боя (PE)

МЕМБРАНА DRIPSTOP*
*прилага се при поискване при заявка

Гаранция 
Корозия / Цвят

За дренажна система и 
стоманени продукти с 

AluZinc защита
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Wetterbest®
CARDINAL

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм 

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

Wetterbest® Cardinal предлага елегантен 
и изтънчен покрив. Снабден с два ясно 
изразени капилярни канала за по-добро 
уплътнение, новият профил Cardinal се 
отличава с широки линии, напомнящи 
формата на керамични плочки, със силно 
подчертани ръбове, които го отличават 
от останалите съществуващи профили за 
керемиди.
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 25 мм
Полезна ширина 1150 мм
Минимална дължина 470 мм
Максимална дължина 5750 мм
Разстояние при оребряване 350 мм
Минимален наклон на покрива 14º
Гаранция до 50 години

Надлъжен разрез

Напречно сечение

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Висока степен на уплътнение
 Значително намалени загуби на  
      материал в процеса на монтаж
 Подходящ за всички видове  
      покриви
 Разнообразна гама от дебелини, 
      защити и цветове

Сканирай за повече информация

lмин/макс дължина = 850-5750 мм

1200 мм (обща ширина)
1150 мм (използваема ширина)

Цвят

мм мм
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Wetterbest®
CLASIC

Покривът Wetterbest® Classic притежава 
красота, която остава във времето. 
Класическата геометрия на ламаринените 
панели улеснява монтажа на всякакъв вид 
архитектурен проект, като същевременно 
придава на сградата елегантност и добър 
вкус.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм 

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Напречно сечение

Сканирай за повече информация

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Икономичен за големи площи
 Ниско специфично тегло
 Оптимизиран за всякакъв тип 
      сграда
 Разнообразна гама от размери, 
      защити и цветове

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 23 мм
Полезна ширина 1120 мм
Минимална дължина 490 мм
Максимална дължина 6000 мм
Разстояние при оребряване 350 мм
Минимален наклон на покрива 14º
Гаранция до 50 години

Надлъжен разрез

lмин/макс дължина = 490-6000 мм

A-A

1200 мм (обща ширина)
1120 мм (използваема ширина)

Цвят

мм

мм
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Wetterbest®
COLOSSEUM

Геометрията на металните керемиди 
Wetterbest® Colosseum е изящна и обширна 
и тези характеристики осигуряват 
издръжлив покрив, устойчив на високи 
механични натоварвания. Със своята 
изрязана основа по контура, Wetterbest® 
Colosseum улеснява минимално 
припокриване в процеса на монтаж, без 
загуба на материал.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм 

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Надлъжен разрез

Напречно сечение

Сканирай за повече информация

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Геометрия, която улеснява 
      бързото евакуиране на вода и сняг
 Твърдият профил издържа на 
      големи механични натоварвания
 Подходящ за покриване на 
      покриви с голяма площ
 Разнообразна гама от размери, 
      защити и цветове

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 46 мм
Полезна ширина 1045 мм
Минимална дължина 450 мм
Максимална дължина 6000 мм
Разстояние при оребряване 350 мм
Минимален наклон на покрива 14º
Гаранция до 50 години

lмин/макс дължина = 450-6000 мм

1160 мм (обща ширина)
1045 мм (използваема ширина)

Цвят

мм мм
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Wetterbest®
PLUS

Металната керемида Wetterbest® Plus има 
височина на профила между модулите 
от 30 мм., най-високата на пазара, 
което и придава повишена устойчивост 
и специални естетически стойности. 
Външният вид на Wetterbest Plus ще бъде 
смел, отличителен, съвременен.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм 

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Надлъжен разрез

Напречно сечение

Сканирай за повече информация

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Изключителни естетически 
      стойности
 Височина на профила между 
      модулите 30 мм
 Разнообразна гама от размери, 
      защити и цветове

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 20 мм
Полезна ширина 1150 мм
Минимална дължина 430 мм
Максимална дължина 3930 мм
Разстояние при оребряване 350 мм
Минимален наклон на покрива 14º
Гаранция до 50 години

lмин/макс дължина = 430-3930 мм

1210 мм (обща ширина)
1150 мм (използваема ширина)

Цвят

30
 м

м

20
 м

м
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Wetterbest®
GLADIATOR

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. Със стабилна и балансирана 
геометрия, металната керемида Wetterbest® 
Gladiator осигурява традиционен, 
устойчив и издръжлив покрив, идеален за 
ваканционни домове или други проекти в 
сферата на туризма.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм 

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Надлъжен разрез

Напречно сечение

Сканирай за повече информация

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Здрав и елегантен
 Два капилярни канала за дренаж
 Значително намалени загуби на 
      материал в процеса на монтаж
 Разнообразна гама от размери, 
      защити и цветове

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 30 мм
Полезна ширина 1120 мм
Минимална дължина 475 мм
Максимална дължина 6000 мм
Разстояние при оребряване 350 мм
Минимален наклон на покрива 14º
Гаранция до 50 години

lмин/макс дължина = 475-6000 мм

1200 мм (обща ширина)
1120 мм (използваема ширина)

Цвят

мм мм
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ГЛАНЦ

MAT

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 8004RAL 7024

RAL 9006

Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

NEOMAT 30
RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

SUPREM 50

RAL 9005
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Wetterbest®
АКСЕСОАРИ МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

Метални аксесоари за затваряне на покрив

Съединение 
калкан

Затваряне, малък капак

Специална планка
калкан

Колектор фронтон

Челна дъска

Престилка за промяна
на наклон

Престилка за промяна на 
наклон вертикална стена

Предпазна 
престилкаУлама

 Капак било
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Аксесоари за безопасност

Аксесоари за вентилация

Подсилен снегозадържащ 
елемент

Снегозадържащ
елемент

Снегозадържащ
елемент тип решетка

Гъвкава връзка за 
вентилация

Предпазител сняг за 
метални керемиди

Вентилация профил
Clasic / Plus / Colosseum / Cardinal / Gladiator

IZOVENT - 0,24 x 5 м  /  0,31 x 5 м 

Свързваща част за 
решетка

Самозалепваща се предпазна 
ролка под билото
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Аксесоари за запечатване и уплътняване

Aluband

Аксесоари за запечатване 
и уплътняване

Пластмасов гребен
против птици

100 мм /150 мм / 300 мм  x 10 ml

дължина 1000 мм

дължина 1000 мм

Ролка запечатване на 
комин IZOLEN

Уплътнителна лента Wtb 
Classic ETM било

Силикон Aquafix

0,31 x 5 м

дължина 1100 мм

Разтегателна лента 
IZOLANT

Уплътнителна лента Wtb 
Gladiator ETM било

Маншон за
уплътняване

дължина 1100 мм

30 X 8/4 мм

Уплътнителна лента Wtb 
Colosseum ETM било

Боя за ретуширане

дължина 1100мм
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

MSL LIGHT - 75 mp90 g / 115 g / 135 g  / 150 g  / 185 g  -  80 mp

Мембрана Wetterbest® Фолио с намалена пропускливост към 
изпарения

оцветен

4,8 x 19 мм  CF 3 мм

поцинкован

4,8 x 19 мм  CF 3 мм

оцветен

4,8 x 20 мм 

поцинкован

4,8 x 20 мм 

4,8 x 35 мм 4,8 x 35 мм 4,8 x 50 мм 4,8 x 70 мм

Винтове

Мембрани за метални покриви
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Ниско тегло
Ниското тегло, по-малко от 5 кг / кв.м, предлага възможност за 
икономично оразмеряване, както на дървения скелет, което води до 
по-нисък разход на дървесина, така и на конструкцията като цяло, в 
сравнение с други конструкции, които имат покрития от 10-40 кг. / кв.м 
(керамика и бетон). 

Полезен живот
Издръжливостта определя качеството на Wetterbest®, металната 
керемида е проектирана да издържи над 50 години.    Химичният състав 
на слоевете боя и цинк осигурява дълготрайна защита и издръжливост 
при всякакви метеорологични условия, което води до отлична UV 
устойчивост и корозия, както и предпазване от образуването на мъх 
и мухъл.

Пожароустойчивост
Металната керемида има висока степен на устойчивост на огън и 
неговото разпространение.

Уплътняване
Системата за закрепване на панелите от метални керемиди чрез 
застъпване и закрепване с винтове, снабдени с гумено уплътнение, 
осигурява оптимална плътност и не позволява изтичане на вода под 
покритието.

Лесен монтаж
Кратки срокове за изпълнение, благодарение на лесния монтаж.

Лесна поддръжка
Те са лесни за поддръжка, повърхността им не задържа влага, прах или 
други замърсявания, като те много лесно се отстраняват от дъжда. За 
разлика от други видове керемиди, металните керемиди Wetterbest® 
не позволяват образуването на мъх и мухъл.

Естетика
Това е единственото покритие, което предлага широка гама от 
цветове, материали и форми. По този начин се адаптира идеално към 
всякакъв вид строителство и лесно се интегрира в архитектурния стил 
на общността, от която е част.

Wetterbest®
МОДУЛНИ МЕТАЛНИ 
КЕРЕМИДИ
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Wetterbest®
PANORAMA

Клас стомана S250GD + Z275

Покритие MAT

Устойчивост на корозия RC5, RC3

Технически изисквания SR-EN 10346, SR-EN 10169

Минимален наклон на покрива 9º - (16%)

Wetterbest® Panorama е цялостна покривна система, 
подходяща за всеки тип къща. Модулността на 
елементите позволява лесен транспорт и лесен 
монтаж на покрива.

Уникалната дизайнерска идея на керемидите 
Wetterbest Panorama е специфичният жлеб, който 
разделя отделните керемиди. От техническа гледна 
точка, жлебът осигурява следното: 

 Лесно позициониране по време на монтаж - по 
време на монтажа на модулите на покривния 
панел, жлебът влиза в друг жлеб, осигурявайки 
тип „бързо блокиране” - елиминирайки  
монтажните дефекти

 Улеснява монтажа и измерването - геометрията 
на панела е идентична

 Осигурява равномерна повърхност на покри
 Осигурява допълнителна здравина на покрива 

и компенсира напрежението, причинено от 
топлинното разширение
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща ширина 1195 мм
Полезна ширина 1140 мм
Обща дължина на панела 740 мм
Ефективна дължина 700 мм
Височина на профила на керемидата 32 мм
Дължина на стъпката 350 мм
Ширина между върховете на профила 228 мм
Общата повърхност на панела 0,884 m2
Тегло на ламарината 3,69 kg

Надлъжен разрез

Напречно сечение

1195

350

32

22812

52

1140

43

Сканирай за повече информация

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ек и издръжлив материал
Лесно сглобяване само от един 
     човек
Лесно изчисляване на 
     необходимите материали за 
     конкретен покрив
20% по-малко загуби при 
     сглобяване
 Ефективно съхранение и транспорт, 
      благодарение на системата за 
      опаковане на европалети
 Възможност за демонтиране на 
      отделни модули без премахване на 
      целия покрив
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Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ МОДУЛНИ 
МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

RAL 7016 RAL 9005RAL 8017
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Wetterbest®
АКСЕСОАРИ МОДУЛНИ 
МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

Метални аксесоари за затваряне на покрив

Съединение калканМодулен капак

Затваряне, малък капак

Специална планка
калкан

Колектор фронтон

Челна дъска

Престилка за промяна на 
наклон

Престилка за промяна на 
наклон вертикална стена

Предпазна 
престилкаУлама

Капак било
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

устойчивост
Укрепва структурния възел на покриви, изложени 
на действието на силни ветрове, като развиваните 
смукателни сили са по-ниски, отколкото при други видове 
покрития. 

Уплътняване
Системата за закрепване чрез скрито фиксиране на 
панелите, допринася за перфектната херметичност 
на системата и не позволява проникване на вода под 
капаците.

Естетика
Плоските покриви имат класически, елегантни линии, 
съчетаващи традиционни методи със съвременни 
технологии и стомана, така че да отговарят на повечето 
изисквания за външен вид, безопасност, сигурност, 
здравина на покривните покрития на нови или стари 
сгради, сгради паметници на културата или тези със 
съвременна архитектура.

Лесна поддръжка
Поддържат се лесно, повърхността им не задържа влага, 
прах или други замърсявания, лесно се отстраняват от 
дъжда.

Wetterbest®
СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКИ 
ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ 
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Wetterbest®
ЛАМАРИНА CLICK

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм 

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

В областта на покривното производство 
панелите Wetterbest® Click представляват 
модерно решение, но и идеална 
алтернатива на традиционните покриви. 
Wetterbest® Click има фини и елегантни 
линии на повърхността на профила, които 
придават подчертан щрих на покрива. Те 
представят интелигентен конструктивен 
начин, който улеснява монтажа, като 
закрепването с винтове е скрито, което 
носи допълнителна безопасност.
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 29 мм
Полезна ширина 500 мм
Минимална дължина 800 мм
Максимална дължина 8000 мм
Минимален наклон на покрива 8º
Гаранция  до 50 години

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Лесен монтаж чрез закопчаване
 Скрити крепежни елементи
 Идеален за покриви с наклон над 8°

540 мм (обща ширина)

500 мм (използваема ширина)

Цвят

Детайл A мм
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Wetterbest®
ЛАМАРИНА FALTZ

Дебелина на материала 0,45-0,60 мм 

Максимална дължина до 60 ml

Тип покритие Гланц, Mat, Neomat 30, Suprem 50, Двойно предварително боядисан

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

Фалцовите панели Wetterbest® Faltz са 
много добро решение, подходящо както 
за класически покриви, така и за такива 
с иновативен дизайн. Меката стомана, 
използвана за направата му, може да бъде 
оформена така, че да отговаря на най-
взискателните изисквания по отношение 
на външния вид, безопасността, 
сигурността и здравината на покрива.
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 25 мм
Широчина на 620 мм
Дължина 8000 мм
Минимален наклон на покрива 3,5º
Дебелина 0,6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Идеален за всички видове покриви с 
      наклон по-голям от 3,5°
 Повишена устойчивост на UV радиация, 
      корозия и инфилтрация
 Гаранция до 2100 м надморска височина

Цвят

мм мммм

мм мм мм
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ГЛАНЦ

MAT

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

Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ ПЛОСКИ ПОКРИТИЯ
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ДВОЙНО БОЯДИСАНИ – Приложими за профил Faltz

RAL 3005 RAL 5010RAL 3011RAL 3009 RAL 6020

RAL 7016

RAL 9005

RAL 8019RAL 8004 RAL 8017RAL 7024

RAL 9010 Al
Zn

RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

SUPREM 50

NEOMAT 30
RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

RAL 9005
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Wetterbest®
АКСЕСОАРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИТИЯ

Метални аксесоари за затваряне на покрив

Съединение 
калкан Click

Промяна на 
наклона вън.Click

Подпора 
затваряне Click

Престилка 
свързване Click

Свързваща 
елемент Click

Промяна на 
наклона вътр.

Профил вентилация 
Click

Престилка Click

Съединение стена 
Click

Престилка стреха 
Click Било
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Wetterbest®
АКСЕСОАРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИТИЯ Снегозадържащ 

елемент
Прът снегозадържащ
елемент (2 бр. x 2 ml)

Съединение прът 
снегозадържащ 

елемент Капак прът

Silicon 15 мм x 60 ml

Аксесоари уплътняване

Силикон D60 мм - D475 мм

Маншон за 
уплътняване

15 мм x 60 ml

Самозалепваща се 
лента IZOBUTYL

Звукоизолационна 
лента Click

Мембрана METALLIC за фалцова 
ламарина

Racord flexibil aerisire

Гъвкава 
вентилационна връзка

Ventilație acoperișuri 
plane 

Вентилация плоски 
покриви

Аксесоари за вентилация и мембрани за плоски покрития 

Фиксирани скоби 
(инокс) 28 мм

Фиксиращи винтове 3,5 х 32 
мм / 500 бр./оп.

Фиксиращи винтове 4,2 x 30 
мм / 500 бр./оп.

Подвижни скоби (инокс) 
28 мм

Аксесоари за фиксиране и винтове

Аксесоари за безопасност
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Устойчивост
Химическият състав на стоманата, цинковите слоеве и 
боята осигуряват дълготрайна защита и издръжливост, 
включително и при екстремни климатични условия.

Пожароустойчивост
Облицовъчните профили имат висока степен на 
устойчивост на огън и неговото разпространение.

Топлоизолация
Между дървените греди и сачака се образува въздушен 
слой, който играе ролята на преграда и осигурява отлична 
вентилация, като по този начин елиминира конденза, 
който може да повлияе на носещата конструкция на 
покрива.

Лесна поддръжка
Облицовъчните профили предлагат дълготрайно 
удовлетворение, защото са нетоксични и няма риск от 
мухъл, гъбички или вредители. Поддържат се лесно, тъй 
като не задържат влага, прах или други замърсявания 
по повърхността и не изискват специални годишни 
обработки.

Wetterbest®
ПРОФИЛИ ЗА 
ОБЛИЦОВКА
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Wetterbest®
МЕТАЛЕН САЧАК

Покритие материал Дърво, Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина
Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

Перфорираната метална обшивка е 
предназначена за затваряне и обшиване 
на покривните стрехи на сградите. Това е 
персонализирано решение за монтаж на 
различни видове покриви на жилищни, 
индустриални, търговски обекти. 
Използването на системата перфорирани 
метални обшивки, освен естетическата 
роля, осигурява добра вентилация на 
тавана и избягва появата на конденз.
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимална дължина 400 мм
Максимална дължина 3600 мм
Гаранция до 50 години

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Ниско тегло
 Повишена устойчивост на влага и 
      атмосферни влияния
 Не поддържа горене
 Лесен и бърз монтаж
 Осигурява добра вентилация на стрехите
 Разнообразие от цветове, хармонично 
      вписване в естетиката на сградата

365 мм (обща ширина)
315 мм (използваема ширина)

106 мм

8,5
 м

м
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Wetterbest®
МЕТАЛЕН ПАНЕЛ

Металната облицовка Wetterbest® е 
идеалното решение за обновяване или 
декориране на вътрешни пространства. 
Изработена от висококачествена стомана, 
предлага модерен естетичен вид и 
устойчивост във времето. Предлага се 
в широка гама от цветове и покрития, 
подходящи за всеки тип интериорен 
дизайн. Металната облицовка е лесна 
за монтаж и поддръжка, което я прави 
икономично и универсално решение за 
обновяване или декориране на интериорни 
пространства.

Покритие материал Дърво, Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена 
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимална дължина 400 мм
Максимална дължина 3600 мм
Гаранция до 50 години

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Дълъг живот
 Механична и антикорозионна устойчивост
 Лесен монтаж, лесна поддръжка
 Разнообразие от цветове и покрития

107 мм

8,4
 м

м

365 мм (обща ширина)
317 мм (използваема ширина)
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Ниско тегло
Поради ниското си тегло до 5 кг/м2 е идеалното решение 
за покриване на пространства, изградени върху леки 
конструкции. Освен това разходите за доставка са много 
по-ниски.

Висока носимоспособност
Профилираните метални панели могат да се използват за 
покриви, външни и вътрешни облицовки, за граждански и 
промишлени конструкции, като представляват безопасно 
решение за изграждане и рехабилитация на пространства 
с различни дестинации: складове, търговски центрове, 
производствени единици, земеделски ферми, силози, 
конюшни, спортни центрове, фитнес зали.

Бърз и лесен монтаж
Ребрата които има ламарината, правят съединяването 
на метални ламарини много лесно и по много ефективен 
начин. Освен това, благодарение на тази специална 
система, водата не може да се стича при снаждането им.

Поддръжка
Поддържа се лесно и благодарение на равните повърхности 
не събира сняг.

Устойчивост
Проявява повишена устойчивост на механични удари, 
корозия и атмосферни влияния, благодарение на 
цинковото покритие на стоманата и многопластовата 
защита от двете страни. Това се превръща в много добра 
инвестиция, тъй като няма да има нужда от смяна за 
много дълго време.

Wetterbest®
ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА
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Wetterbest®
ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА W8

Дебелина на материала 0,35-0,50 мм

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена 

Профилирана ламарина с височина 
на профила 8 мм, препоръчва се за 
вътрешни и външни облицовки, прегради, 
озеленяване, огради. Профилираната 
ламарина W8 е с ниско специфично 
тегло без негативни ефекти върху 
дълготрайността на конструкцията.

Използва се за извършване на 
облицовъчни работи по интериора и 
екстериора на сгради, за стени и различни 
приложения с естетическа роля в къщи, 
жилищни сгради, търговски помещения 
и при изграждането на огради и зони с 
облицовка на покривите.
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 8 мм
Използваема ширина 1160 мм
Дължина на панела 4000 мм
Гаранция до 50 години

1195 мм (обща ширина)
1160 мм (използваема ширина)

Цвят

8 м
м

52,5 63
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Wetterbest®
ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА W10

Профилирана ламарина W10 с 
трапецовиден профил, се предлага в три 
размера: широчина, 1150 мм, 921 мм, 
съответно 871. С височина на профила 
10 мм., профилираната ламарина W10 
може да се използва при покриване и 
облицоване върху непрекъсната основа. 

Идеална е за промишлени проекти, за 
външно и въртрешно облицоване на 
сгради, стени и различни приложения с 
естетическа роля, както и за покриване на 
жилищни сгради (къщи, блокове, офиси) и 
облицоване на огради и зони със сачак на 
покривите. 

Дебелина на материала 0,35-0,50 мм

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена 
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 10 мм
Използваема ширина 1105 мм
Дължина на панела 4000 мм
Гаранция до 50 години

1150 мм (обща ширина)
1105 мм (използваема ширина)

Цвят 138

10
 м

м
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Wetterbest®
ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА W18

Профилирана ламарина Wetterbest® W18 с 
височина на профила от 18 мм, е идеална 
за облицовъчни работи в областта на 
промишлените конструкции и за стени и 
покриви на жилищни сгради.

Профилираната ламарина W18 се използва 
в индустриални проекти, за външно и 
въртрешно облицоване на сгради, за 
покриви, стени и различни естетически 
приложения, както и за покриване на 
жилищни сгради (къщи, блокове, офиси) 
на селскостопански сгради и облицовка на 
огради.

Дебелина на материала 0,35-0,50 мм

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена 
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 18 мм
Използваема ширина 1100 мм
Дължина на панела 12000 мм
Гаранция до 50 години

1150 мм (обща ширина) 
1100 мм (използваема ширина)

Цвят 137,5

69

Детайл A

18
 м

м
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Wetterbest®
ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА W35

Профилирана ламарина Wetterbest® W35, 
с височина на профила от 35 мм, може 
да се използва за облицоване на стени на 
промишлени халета и покриви, за проекти 
свързани с преграждане в индустриалната, 
търговската и жилищната сфера.

Профилирана ламарина Wetterbest® 
W35 е с ниско специфично тегло, без 
негативни ефекти върху дълготрайността 
на конструкцията, незапалима е и не 
влияе на класа на пожароустойчивост на 
конструкцията.

Дебелина на материала 0,45-0,50 мм или 1,00 мм

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманеналамарина
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 35 мм
Използваема ширина 1080 мм
Дължина на панела 12000 мм
Гаранция до 50 години

макс. 1125 мм (обща ширина)
1080 мм (използваема ширина)

Цвят

Детайл A
180

270

35
 м

м
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Wetterbest®
ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА W60

Профилирана ламарина W60, позитивно 
профилирана с височина на профила 60 мм, 
идеална за покриване на индустриални 
покриви. Отрицателно профилираната 
ламарина се използва за изграждане на 
изгубен кофраж.

Изработка на покрития за промишлено 
строителство и постоянно „изгубен 
кофраж“ с двойна роля, функционална и 
естетичнна.

Дебелина на материала 0,50 мм или 1,00 мм

Тип покритие Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманеналамарина
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 60 мм
Използваема ширина 846 мм
Дължина на панела 12000 мм
Гаранция до 50 години

905 мм (обща ширина)

846 мм (използваема ширина)

Цвят

Детайл A

120,6

211,5

60
 м

м
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ГЛАНЦ

MAT

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 Imitație
Lemn

Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

NEOMAT 30
RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 6020

RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019

RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

SUPREM 50

RAL 9005
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Маншон за 
уплътняване Силикон

Wetterbest®
АКСЕСОАРИ ПРОФИЛИРАНА 
ЛАМАРИНА

Аксесоари за уплътняване

Уплътнителна 
лента W60

Уплътнителна 
лента W18

Уплътнителна 
лента W35
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Wetterbest® предлага и самозалепваща се мембрана Dripstop, 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 във вътрешността на сградата, удължавайки живота на металното покритие, увеличава акустичната изолация и 
спомага за намаляване на шума от дъжд.

Мембраната Dripstop има голям капацитет за съхранение на вода, който може да се получи в резултат на явлението кондензация. 
Чрез използването на мембраната Dripstop се елиминира появата на най-честия ефект от конденза вътре в сградите, а именно влагата. 
Изпълнението му се различава в зависимост от теглото на материала и наклона на покрива. Нейната производителност се различава в 
зависимост от теглото на материала и наклона на покрива.
Мембраната Dripstop е устойчива на киселини, произтичащи от животинска тор и бактерии и може да се измие с водна струя.
Този вид мембрана се използва и за стени на помещения с индустриално предназначение (производствени халета, цехове и др.), 
логистика (складове, магазини, гаражи и др.), агро-зоотехника (зърнени силози, зоотехнически ферми и др.)

Мембрана DRIPSTOP
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Функционалност
Ефективно поема и отвежда дъждовната вода от покрива.

Защита
Свързващата система на елементите е доста проста, бърза 
и ефективна, не позволява стичането на дъждовната вода 
по фасадата на сградата или проникването ѝ в основана 
или стените на къщата, по този начин защитава цялата 
конструкция, осигурявайки нейния по-дълъг живот.

Устойчивост
Тъй като са произведени от най-качествената стоманена 
ламарина, обработена с висока точност на автоматични 
линии, дренажните системи могат да се използват 
при всякакви климатични условия и имат дълъг 
експлоатационен живот.

Естетика
Цялостната система за отводняване на дъждовна вода е 
от особено значение за функционалността и естетиката на 
едно покривно покритие. Допълва функционалността на 
покрива, като осигурява ефективно оттичане на водата.

Wetterbest®
ДРЕНАЖНИ
СИСТЕМИ
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Wetterbest®
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА

Компоненти на системата

1 2 3 4 5

96 10

14 15

16 17 18

7

11

8

12 13
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

1. Ъгъл улук 
2. Улук 
3. Усилваща скоба
4. Капак улук
5. Съединение улук-тръба
6. Удължение тръба
7. Коляно
8. Фуния колектор
9. Скоба за водосточна 

10. Елемент за 
11. Тръба
12. Разклонение
13. Скоба WTB 160
14. Скоба WTB 210
15. Yсукана скоба 210
16. Скоба
17. Гривна за улук
18. Протектор за улуци

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15
16

17

18

Компонентите на дренажната система Wetterbest® се обработват с висока 
прецизност на автоматични производствени линии, с точни размери, 
водонепропускливи и бързи за сглобяване и монтаж. 

Тъй като са изработени от мека стоманена ламарина, дренажните системи 
Wetterbest® могат да се използват при всякакви климатични условия и имат дълъг 
експлоатационен живот. Освен това цялата гама от продукти се предлага в богата 
цветова гама, подходяща за всеки тип проект.

Дренажната система Wetterbest® се произвежда в  две групи от различни 
размери: 
 Wetterbest® 125/88, където улукът е с диаметър 125 мм, а водосточната 
      тръба е с диаметър 88 мм.
 Wetterbest® 150/97, където улукът е с диаметър 150 мм, а водосточната 
      тръба е с диаметър 97 мм.

LEGENDĂ
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RAL 3005 RAL 5010RAL 3011RAL 3009 RAL 6020 RAL 7016

RAL 9005RAL 8019RAL 8004 RAL 8017

RAL 7024

RAL 9010 Al
Zn

Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Wetterbest®
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ
ЗА ОГРАДА

Устойчивост
Металните профили за ограда са изработени от 
поцинкована стомана и предварително боядисани 
в електростатично поле, което им осигурява висока 
устойчивост на факторите на околната среда, както и 
повишена механична устойчивост.

Лесен монтаж
Монтажът на ограда, изработена от метални профили, 
може да се извърши дори от крайния бенефициент, без да 
е необходима помощта на професионалист, задълбочени 
специфични познания или специални инструменти.

Срок на експлоатация
Със сигурност оградата ще има по-дълъг живот от дървото, 
което изсъхва, поврежда и изгнива с времето.

Лесна поддръжка
Металните оградни профили се предлагат в голямо 
разнообразие от дизайни и цветове, включително 
подобни на дърво. Те могат да увеличат красотата и 
привлекателността на даден имот и по този начин имат 
повече от защитна роля. Конструкцията ще бъде по-добре 
подчертана от добре изградена метална ограда, с модерен 
или консервативен външен вид, според нуждите, която в 
същото време е здрава и поддържа имота в безопасност.
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Дебелина на материала 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 мм

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена ламарина

Металните профили за ограда са модерна и 
превъзходна алтернатива на класическите 
огради.
Дължината на профилите се изработва по 
поръчка, в един линеен метър се побират между 
7 и 9 профила, в зависимост от разстоянието, 
което е оставено между профилите.
Профилите са изработени от ламарина, 
предварително боядисана със същите 
спецификации като профилите за покрив и могат 
да бъдат боядисани както от едната страна така 
и от двете страни.

Wetterbest®
ПРОФИЛ ЗА
ОГРАДА 
ПОЛУКРЪГЪЛ



73

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 20 мм
Широчина на профила 105 мм
Минимална дължина 250 мм
Максимална дължина 3000 мм

78 мм

105 мм

20
 м

м
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Металните профили за ограда са модерна и 
превъзходна алтернатива на класическите 
огради.
Дължината на профилите се изработва по 
поръчка, в един линеен метър се побират между 
7 и 9 профила, в зависимост от разстоянието, 
което е оставено между профилите.
Профилите са изработени от ламарина, 
предварително боядисана със същите 
спецификации като профилите за покрив и могат 
да бъдат боядисани както от едната страна така 
и от двете страни.

Wetterbest®
ПРОФИЛ ЗА 
ОГРАДА ДЕСЕН

Дебелина на материала 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 мм

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на профила 10 мм
Широчина на профила 91 мм
Минимална дължина 250 мм
Максимална дължина 3000 мм

91 мм

10
 м

м
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Металните оградни пана Wetterbest са модерно 
решение за ограждане и очертаване на 
външното пространство. Металните оградни 
пана Wetterbest се отличават с минималистичен 
и елегантен дизайн.
Профилите са изработени от поцинкована 
стомана с поцинкована защита, защитена с боя, 
предлагана в голямо разнообразие от нюанси, 
придаващи на оградата приятен външен вид 
както отвън, така и отвътре.

Wetterbest®
МЕТАЛНИ
ОГРАДНИ ПАНА

Покритие материал Дърво, Гланц, Мат, Neomat 30, Suprem 50

Суровина Предварително боядисана горещо поцинкована стоманена 
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Сканирай за повече информация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профил разгъната ширина 156 мм
Височина на профила 10 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Защита от корозия
 Семпъл и модерен естетичен 
      външен вид 
 Лесен за монтаж
 Модулна система
 Предлага се в голямо 
      разнообразие от размери,
      цветове и покрития

Профил С вертикален 
/ хоризонтален

Профилни щори 
тип Z

Профил за укрепване 
Omega

60 мм

29
 м

м

10
 м

м

86 мм

11
6 м

м

25
 м

м

25
 м

м

10 мм

10
 м

м

85 мм
25 мм

20 мм 20 мм
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RAL 3005 RAL 6005RAL 5010RAL 3011RAL 3009 RAL 6020 RAL 7016

RAL 9002RAL 8019RAL 8004 RAL 8017RAL 7024

RAL 9010

RAL 9005 RAL 9006

Imitație
lemn

Wetterbest®
ЦВЕТОВЕ МЕТАЛНИ 
ПРОФИЛИ ЗА  ОГРАЖДАНЕ
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Wetterbest®
МАНСАРДНИ 
ПРОЗОРЦИ

Използвайки най-новите технологии, мансардните 
прозорци от портфолиото на Wetterbest® осигуряват 
оптимална топлоизолация и издръжливост, запазвайки 
своята функционалност чрез междината ос , която 
увеличава естественото осветление. В същото време 
предлага 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.

 Мансардните 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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Dakea Better

Dakea Good

Dakea Better PVC

Dakea Ultima

Wetterbest®
МАНСАРДНИ ПРОЗОРЦИ DAKEA
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

BETTER ENERGY

BETTER ENERGY PVC

DAKEA GOOD ENERGY PVC

DAKEA GOOD ENERGY

 Dakea Better Energy е нов, енергийно ефективен мансарден прозорец с троен стъклопакет със 
средни панти. Прозорецът с троен стъклопакет предлага превъзходна изолация в сравнение със 
стандартните прозорци с двоен стъклопакет, пълни с Аргон, което означава намалени топлинни 
загуби през зимата и повишена защита на вътрешното пространство от навлизащата топлина.

 Прозорците с троен стъклопакет имат по-добри U-стойности - това се отнася както за 
стъклопакета, така и за рамката, което води до по-ниски разходи за отопление и по този начин 
спомага за намаляване на замърсяването.

 Dakea Better Energy PVC, благодарение на повишената си устойчивост на влага и мръсотия, е 
идеалното решение в помещения с повишена влажност.

 Прозорците Dakea Better Energy PVC са лесни за почистване и в сравнение с дървените 
мансардни прозорци са по-малко засегнати от влага и плесен. За разлика от дървените 
повърхности, прозорците не се нуждаят от лакиране. Конструкция с троен стъклопакет изпълнен 
с Аргон осигурява превъзходна изолация, което означава намалени топлинни загуби през зимата 
и повишена защита на вътрешното пространство от навлизащата топлина през лятото.

 Монтира се на покрив с наклон между 15 и 90 градуса.
 Мансарден прозорец с троен стъклопакет, средна панта. 
 Предлага се във вариант от дърво или PVC.
 Подсилено външно стъкло.
 Отличен коефициент на топлопреминаване, uw = 1,1 w/m2k.
 Две позиции на вентилация с помощта на дръжката.

 Dakea Good Energy е достъпен мансарден прозорец, но с високо качество, с конструкция от 
троен стъклопакет, две камери.
 Енергийна ефективност: Uw = 1,1 W / m2K, с троен стъклопакет / две камери/ подсилено 
външно стъкло.
 Простият, но ефективен начин да спечелите светлина, вентилация, изолация и следователно 
допълнително жизнено пространство под покрива на разумна цена.
 Dakea Good Energy е прозорец със средни панти, с дървена рамка, оборудвана с дръжка с 
две допълнителни позиции на заключване (пасивна вентилация), прозорецът позволява удобно 
проветряване на помещението. 
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Rooflite DPX

Уплътнителна рамка за вълнообразни покрития TFX

Мансардният прозорец е с дизайн „ Slimline”, съответно по-тънка рамка от 
другите прозорци. Това прави прозореца да изглежда елегантен и модерен.

Прозорците са изработени във фабрика, която има повече от 75 години 
опит, прозорците гарантират добра топлоизолация и всичко това на 
разумна цена. Имат 10 години стандартна гаранция.

Приложимо:
 В обществени и жилищни сгради
 В затоплени, обитавани помещения
 При склонове с ъгли 15°-90°

Характеристики:
 Pivot central Централна ос
 Тънка рамка
 Стилна дръжка в долната част
 Две позиции на пасивна вентилация
      през дръжката
 10 години гаранция

Материал / дърво и покритие:
 Борова дървесина изсушена в пещ
 Дървесина от гори, сертифицирани по PEFC
 Видими повърхности без възли
 Фунгицидна защита
 Акрилен лак

Покритие:
 Алуминий, лакиран, RAL 7043

Дръжка:
 Ергономично проектирана дръжка от
      лят цинк, лакирана

Тази рамка е предназначена за 
водонепропусклив монтаж за всички 
видове покрития с височина на профила 
между 16 - 50 мм. Можете да монтирате 
мансардни прозорци върху плоски 
керемиди над 16 мм, керемиди тип 
люспи, бетонни керемиди, профилни 
керамични керемиди или дори покриви 
от вълнообразна ламарина.
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Уплътнителна рамка за вълнообразни покрития TFX

Прозорец DAKEA FLEX

Рамки

Щори

Dakea Flex - Прозорец с променлив механизъм

 Dakea Flex е проектиран да осигурява вентилация и осветление в неотопляеми 
помещения като магазини  или гаражи; стандартно се доставя с горна панта, но може да 
се използва и със странична панта.

 Всички покривни прозорци Dakea Flex са подходящи за вълнообразни и плоски 
покрития, с наклони между 15 и 60 градуса и покрития с дебелина до 90 мм.. 

Универсални уплътнителни рамки (KUF)

 Те са съвместими са с всякакъв вид покривен материал в диапазона на профила с 
височина 16-120 м.

 Алуминиевата престилка (и с по-висока гънка) гарантира, че можете да ги монтирате 
перфектно върху керемиди с висок профил, прави керемиди или дори сламен покрив.

RHR - Дифузна светлина и уединение в комбинация с 5 минутен монтаж, 3 позиции за 
спиране и елегантен външен вид.

DUR - Почти 100% ефект на пълна тъмнина, съчетан с 5-минутен монтаж и широка гама 
от цветове.

MIR - Засенчване и терморегулация, комбинирани с допълнителна UV защита и лесен 
външен монтаж.

PAR - Филтрирана светлина, лесен и прост монтаж, безжична работа.
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Wetterbest®
АНТИКОНДЕНЗНА
МЕМБРАНА

Защита
Предпазва от влага, вятър и дори прах. Улеснява 
преминаването на водни пари от вътрешната 
топлоизолация на покрива към външната среда. По този 
начин се ограничава количеството вода, което се събира 
в покривната конструкция и се избягва образуването на 
конденз в покрива.

Увеличава живота на покрива
Антикондензната мембрана гарантира изсъхването на 
всички слоеве на покрива, тогава когато е осигурена 
вентилация на пространството под основното покритие, 
като по този начин увеличава живота му.

Енергийна ефективност
Антикондензната мембрана е монтирана, за да поддържа 
дървената конструкция суха и вентилирана, като по 
този начин се избягва евентуално намаляване на 
ефективността на топлоизолацията.

Звукоизолация
Благодарение на структурата, от която са направени, 
предлагат комфорт чрез намаляване на шума от дъжд и 
повишаване на звукоизолацията.
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Wetterbest®
АНТИКОНДЕНЗНА МЕМБРАНА

Покривната мембрана Acofort се използва за уплътняване на скосени (наклонени) покриви, които се полагат върху летви и контралетви, 
като покриви, покрити с: керамични керемиди, трапецовидна вълнообразна ламарина, битумни или фиброциментови плоскости, както 
и битумни керемиди тип шиндел и т.н. Благодарение на перфектните си свойства предпазва много добре мансардни покриви, както 
и мостове. Действието й е двойно: предпазва конструкцията и топлоизолацията на покрива от инфилтрации и конденз, образуващ се 
под покритието и същевременно позволява изпаренията да излизат от покрива. Едновременно е водоустойчива и паропропусклива. 
Благодарение на свойствата си, повишава плътността и издръжливостта на покривите. Благодарение на добрата си паропропускливост 
може да се използва и за защита на стени на сгради от вятър и влага: (особено при конструкции с дървени или метални конструкции).
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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 антикондензни мембрани с плътност от 90, 115, 135, 150, или 185 g/mp.

Антикондензни мембрани, монтирани под покритието, играят основна роля за доброто поведение като цяло на покрива, осигурявайки 
правилна вентилация на съставните му слоеве. Антикондензната мембрана защитава конструктивните елементи на покрива, 
топлоизолацията и вътрешното покритие на сградата, тъй като те не се влияят от водата в резултат на конденза.

Технически характеристики на продукта:
 Лесно се прилага
 Устойчив
 Запалимост A2 - s1; d0 (EN 13501-1) 
 Устойчивост на бактерии
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Wetterbest®
ИНСТРУМЕНТИ

За качествени монтажи на цялостни покривни системи 
Wetterbest® осигурява монтажни екипи с професионални 
инструменти за тенекеджийски работи. Инструментите 
са произведени от австрийската компания STUBAI, 
световен лидер в профилите, която от 1742 г. разработва 
инструменти и уреди за строителната индустрия.

Изработени от висококачествена, обогатена с въглерод, 
тенекеджийските инструменти STUBAI могат да издържат 
дълго време на механично износване по време на 
употреба.

Предоставените инструменти са подходящи за всякакъв 
вид операции, извършвани върху метални покрития, и не 
само: рязане, сгъване, огъване, фалцоване и др.

Чрез използването на инструменти, приспособления, 
аксесоари и работно оборудване STUBAI в конкретната 
дейност се елиминира риска от материални щети, 
като по този начин се гарантира по-високо качество на 
извършената работа.

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

Кръгъл чук

Метален трион

Правоъгълен чук

Конец за подравняване
на улук

Закопчалка стреха

Призма с прагове

Закопчалка фалц, 
обикновена

Чук тип перо



93

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Ъглови клещи 45 
градуса

Двойна закопчалка 
фалц

Клещи прави
Клещи фалцоване 

кръгли
Комбинирана ножица 

лява/дясна
Ножица тип 
“пеликан“

Клещи сгъване

Уред за маркиране
обозначен

Ножица
Лява / дясна

Клещи за отваряне на 
фалц

Извита призмаКлещи с кръгла челюст

Защитен колан

Комплект пружини за ножици

Шаблон за маркиране с 
конец



От 2021 г. Wetterbest прилага програмата Dedicate the Planet, която има за цел да намали отпечатъка на емисии 
на CO2 в атмосферата, да интегрира възобновяеми енергийни ресурси и да се ангажира в общността чрез специални 
проекти.

Стремим се да подкрепяме хората и общностите около нас, като същевременно насърчаваме отговорни практики 
при използването на материали и енергия.

Искаме да участваме активно, за да променим начина, по който извършваме ежедневната си дейност, като имаме 
много по-екологично поведение.

Промяната на климата е един от най-важните проблеми, пред които е изправен светът днес. Само 2°C ни делят от 
превишаване на границата на глобалното затопляне, с опустошителни последици за околната среда и качеството ни 
на живот.

Трябва да действаме заедно, за да осигурим устойчива среда за нашите деца.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ Е ОТНОСНО:

Енергия:
• Поддържане на статута 

на фирмата  нетна нула
• 40% от потреблението 

на електроенергия да 
се генерира директно 
във фабриката 
от 2023 г. чрез 
инсталирани слънчеви 
електроцентрали

• • Изключително 
ползване

• от 100% възобновяеми 
източници чрез 
договаряне само на 
възобновяема енергия 
при доставчици.

Въглерод:
• Засаждане на 

повече от 10 000 
фиданки до 2030 г. с 
цел намаляване на 
въглеродните емисии 
от атмосферата.

• Всички служебни 
автомобили да бъдат 
с нулеви емисии до 
2030 г.

• 50% от покупките 
на нови автомобили 
за автопарка да 
бъдат електрически 
автомобили до 2025 г.

Кръговрат:
• Нула рециклируеми 

фирмени     отпадъци 
за депониране до 
2025 г.

• Нула фирмени 
отпадъци за 
депониране до 2030 г

Вода:
• 1 милион литра 

дъждовна вода се 
рециклира годишно

• Намаляване на 
потреблението на 
вода от мрежата с 
80% до 2025 г

• 100% вътрешно 
генерирано 
потребление на вода 
от 2025 г





Wetterbest SA
Ул. Инфръцирии № 142, Бъйкой, Област Прахова
Телефон: 0244.268.633 | Мобилен: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro 


