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Az ENIGMA még akkor is képes 
meglepetést okozni, ha már fel vagyunk 
készülve a váratlanra. Az első rendkívüli 
tulajdonsága az, hogy formavilága egyszerre 
klasszikus és modern. A BLACHOTRAPEZ 
összes dekorációs lakkréteggel ellátott 
bevonatában elérhető. Az innovatív 
SPS-technológia és a ThyssenKrupp Pladur 
Wrinkle Mat Plus bevonat kombinálásával 
akár 60 éves írásos garanciát is kaphatnak a 
megrendelők. Az ENIGMA szimmetrikus 
profiljának különösképpen jól áll, ha 
feketében vagy téglavörösben választják.
  

ENIGMA

MEGTÖRT TÉR ÉS IDŐ
Ami méltóvá teszi az ENIGMA-t az elit 
tetőfedők elvárásainak, hogy szimmetrikus 
kialakítása miatt szerelhető balról és 
jobbról, illetve kötésbe rakva is. 
Választható modulosan 720 mm-es 
verzióban, illetve egyedi méretben 5970 
mm táblahosszúságig. Az ENIGMA 
meglepetést nyújt a tetőfedők, 
háztulajdonosok és a járókelők számára is, 
bármely szemszögből megközelítve. A 
profil modern formavilága egyesíti a 
stabilitást és a megújulásra való 
képességet. E tulajdonságok egyvelege 
teszi egyedülállóvá a konkurensekkel 
szemben. Nem titkolt célkitűzése az, ami az 
összes BLACHOTRAPEZ-terméket jellemzi: 
törekvés a legmagasabb minőség és a 
modern technológiai megoldások 
ötvözésére.Az Enigma az egyik 
legideálisabb megoldás minden generáció 
számára.
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Wrinkle Mat Plus

Aluminium STUCCO
MAT Granulație mare

Super Poliester
R-MAT

ENIGMA- a tökéletes tető szimbóluma. Nem volt
egyszerű küldetés, de nem lehetetlen.Tetőfedőink
sok éves tapasztalata és a Blachotrapez
laboratóriumában alkalmazott legkorszerűbb
technológiák segítségével létrejött az a termék,
melyet rengetegen vártunk.

Műszaki paraméterek
Teljes szélesség   ~1176 mm 
Fedőszélesség                  1100 mm
Lemez vastagsága                  0,5 mm 
Lemez vastagsága 
alumínium esetén   0,6 mm 
Tábla minimális hossza  720 mm 
Tábla maximális hossza  5970 mm
Minta magassága   30 mm 
Modul hossza   350 mm 
Profil magassága   26 mm
Hullámhossz   220 mm

Választható bevonatok

Olvassa be a
QR kódot a
dimenziós
megjelenítéshez
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