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Általános tudnivalók

Előnyök és tulajdonságok

Müszaki részletek

Teljes szélesség: A profil magassága:

A valós fedés szélessége: A tetőfedő modul hossza:

Késztermék vastagsága (acál): Egy négyzetméterre eső modulok száma:

A tetőfedő átpréselése magassága:

~1222 mm 6 mm

1180 mm 380 mm

0,5 mm 2,247/m2

35 mm

Fémzsindely - Méretek, hosszmetszet.

A JANOSIK fémzsindely a legújabb termékjavaslatunk - egy innovatív és egyedi tervezésű, egyedülálló termék. A tervezők kiindulópontja a fából készült 
zsindelyek eredeti mintája volt - egy hagyományos burkolat, amely a podhale-i térség építészeti stílusának egyik alapját képezi, de Lengyelország más 
régióiban is megtalálható. Ezen tervezési munkáknak köszönhetően jött létre a JANOSIK fémzsindely, melyet a kiváló minőség és az egyedi regionális 
jelleg tesz egyedülállóvá. Formája, szerkezete és kinézete nem különbözik az eredetitől, hűen reprodukálja a fazsindelyt. A bemutatott terméket 
egyedülálló megjelenésén túl, alacsony fenntartási költségek jellemezik. Az fémzsindellyel fedett tető élettartama hasonló a cseréppel fedett tetőéhez. 
A JANOSIK fémzsindely tökéletesen illeszkedik, mind a hagyományos, zakopane-i stílushoz, mind a modern építészeti elképzelésekhez, kiemelve  
az egész tető szépségét és harmonikusan illeszkedve környezetébe. Egy kivételesen dekoratív, nagyon vonzó, funkcionális és könnyű tető.

A hagyományos fajellegű tető acélszerkezetbe oltva - a JANOSIK a hagyományos fából készült zsindelyt idéző, egyedülálló megjelenése vonzza  
a tekintetet. Ezt a hatást a géppark innovatív technológiai megoldásainak és felhasznált PLADUR Relief Wood. A PLADUR Relief WOOD bevonat 
fajellegű kialakítása, tökéletesen utánozza a fa szerkezetét, így egyedülálló látványt biztosít a tetőn. A JANOSIK gyártásához használt kiváló minőségű 
német acél, a világpiacon vezető helyet elfoglaló ThyssenKrupp Steel Europe híres acélművéből származik. Az acéllap cink és magnézium keverékkel 
történó bevonása biztosítja a lap nagyobb tartósságát és hosszabb élettartamát. Hihetetlen esztétikai hatást sikerült elérünk a lapokon használt minták 
és lakkréteg használatával. A lakkbevonat egyedülálló tartósságát a 36 mikronos vastagság garantálja. A JANOSIK fémzsindely nagyon jól ellenáll  
a korróziónak, a kopásnak és a szennyeződéseknek. Az UV sugárzás elleni hatékony védelem hosszú évekre biztosítja a tető változatlan színét.
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Felhasználás

Vizsgálatok eredményei/ Dokumentáció

Minden termékünknek van Használati Tulajdonsági Deklarációja, mely el van készitve részünkre az épitészeti termékekre kötelező Szabványok  
és Rendelkezések alapján.

Úgyszintén rendelkezünk Higéniai HK/B/0910/01/2014 számu 2015 évben az Állami Higiéniai Vállalat PZH által kiadott Ateszttel.

Ezeket az okmányokat csatoljuk minden kivitelezett megrendeléshez. . Ahoz hogy őket megkapják, kérjük felvenni a kapcsolatot a Minőség Ellenőrzési 
Osztállyal – a mi www oldalunkon meg van adva hogy lehet őket beszerezni.

A JANOSIK fémzsindely a Lengyel Köztársaság Szabadalmi Hivatalában a 21388 számon és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalban (OHIM) 
002521567-0001 sz. került bejegyzésre.

Kiegészitő Információk

Minden profil fajta részére rendelkezünk a lemez részére megfelelően előkészitett szállitási, raktározási , vágási és karbantartási útmutatóval.
Ahoz hogy megismerjék az ők tartalmát látogassák meg a honoldalunkat www.blachotrapez.eu valamint forduljanak a mi Kereskedelmi Műszaki
Tanácsadóinkhoz vagy a cég részlegeinkhez, melyeknek a cimei szintén a honoldalunkon találhatók.

Rendelkezünk szintén számos díjakkal és igazolásokkal úgy a nyersanyagra mint a késztermékekre, melyeket meg lehet ismerni a www.blachotrapez.eu 
honoldalunkon.
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A kész elemek formájában leszállított acél cseréplemezek min. 14 ° -os lejtésű tetőknél használhatók. Ezek a lemezek befejező és védőelemként  
is használhatók az épületek borításában. A Janosik panelek homlokzatborításra is használhatók. A fémzsindely lapokat az épület műszaki tervei,  
a gyártó utasításai és összeszerelési útmutatója, az érvényben levő szabványok, valamint a műszaki és építési előírások megfelelően kell felszerelni.  
A felhasznált anyagot széleskörű felhasználás jellemzi, környezeti besorolásának köszönhetően, melyet többek között a hosszú garanciális idő is igazol 
(lásd külön a garancialap nyomtatványt a honlapunkon: www.blachotrapez.eu)

Egyszerű összeszerelés és nagy felületű fedés

A zsindelyek alacsony profiljának köszönhetően nagy felületű fedést kapunk, ami gazdaságosabbá teszi a termék alkalmazását. A JANOSIK
fémzsindely egyszerűen és gyorsan szerelhető, a mindkét oldalon egymásra illeszthető szerelési megoldásnak köszönhetően. Könnyen szállítható, mind 
az építési területre, mind a tetőre. Ezenkívül a termék könnyű, aminek köszönhetően sikeresen alkalmazható az idősebb épületek korszerűsítésében is,
mivel nem fogja túlterhelni azok szerkezeti elemeit.

Könnyű használat

A JANOSIK egy könnyen használható, praktikus termék. A fából készült zsindelyekkel ellentétben ez a fajta anyag nem igényel olyan gyakori  
és költséges karbantartási munkákat és impregnációt, minek köszönhetően jóval funkcionálisabb, mint a fazsindely.


