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Tekintettel az univerzális jellegére és széles alkalmazási 
területére, a tetőpanel az építészetben évek óta nagy 
népszerűségnek örvend.
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Külsejében klasszikus, formájában korszerű

A korcolt tetőpanelek a hagyományos állókorcos fedésre emlékeztetnek. Az újítás igényének 

eredményeképpen a Blachotrapez számos fejlesztést eszközölve tervezte meg új termékét - az 

állókorcos Retro tetőpanelt. A funkcionalitás, a gyors és egyszerű szerelés, valamint a termék 

különleges külsejének párosítása révén, a termék az esztétika legmagasabb színvonalát érte 

el.

Ezen jellemzők egy termékben párosítása a tetőfelület alakításában nagyszerű lehetőségeket 

teremt. A tervezett hatástól függően hangsúlyozhatja az építmény hagyományos stílusát, 

illetőleg a modern jellegét emelheti ki. A klasszika és minimalizmus a megjelenésében, 

valamint az egyértelmű formájának eredményeképpen a Retro tetőpanel tökéletesen 

megállja helyét a műemlék jellegű építmények, szakrális és középületek renoválása során 

egyaránt. A modern építészet kétféleképpen tudja hasznosítani - lehet tetőburkolat, azonban 

falpanelként is alkalmazható. Ezzel a fal egyéni burkolatot nyerhet akár vízszintes akár 

függőleges elrendezésben.
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Egyszerű és gyors szerelés, esztétikus tetőburkolat

A panelek pattintós csatlakoztatása gyors és biztonságos, kiváló tömítettséggel ren-
delkező rögzítést biztosít, ezért felülmúlja a dupla korcos fémlemezeket. A korc men-
tén elhelyezett szerelőnyílások azt eredményezik, hogy a csavarokat a szomszédpa-
nelek lefedik, ami előnyt jelent a tetőburkolat külsejének esztétikájára vonatkozóan. 
Fokozott merevsége lehetővé teszi a lécekre, a felület deszkázása nélküli elhely-
ezését. További előnye a tetőpanel Hydrokontrol rendszerrel való alkalmazása, ami 
hatékony nedvesség elleni védelmet nyújt.



A két hosszirányú mintázásnak köszönhetően a Retro 
Tetőpanel az esetleges, ingadozó hőmérsékletek hatására 
fellépő felület hullámosodásának fokozottan ellenáll.
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BLACHOTRAPEZ 
két alaptípusú panelt ajánl:

Panel Retro 25 és Panel Retro 38

Termék jellemzői:
- szélesség két változatban

- a Blachotrapez ajánlatában termék teljes 

színskálában érhető el

- mintázás nélkül, szimpla vagy dupla mintázással

- korc magassága 38 mm

Termék jellemzői:
- szélesség három változatban

- a termék Blachotrapez ajánlatában teljes 

színskálában érhető el

- minta nélkül, szimpla vagy dupla mintázással

- korc magassága 25 mm

Retro 38Retro 25
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A panelek tökéletesek műemlék jellegű építmények (kúriák, templomok, városi 
villák) renoválásához, miközben megfelelnek a modern építészeti formák 
igényeinek is. Ezen felül, mint kiváló tartóssággal rendelkező tetőlemezek 
egyéb fémlemez burkolóanyagok anyagilag vonzó alternatíváját képzik.



- Páralecsapódás eredményeképpen a tető belső oldalán fellépő nedvszívás (abszorpció),
- kiegészítő korrózióvédelem, főképpen aktív vegyi környezetű épületekben (pl. élő állatoknak szolgáló istállók),
- standard szigeteléshez és gőz akadályokhoz képest nagyobb szilárdság, mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállás (szakítás), nem bomlik le,
- egyszerű tisztítás (szabványos tisztító eszközökkel, pl. tömlő, magasnyomású mosók),
- tető hangszigetelés szintjének növelése,
- tűzállóság és bakteriális bomlás szembeni ellenállás
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A Hydrocontrol rendszer alkalmazásának előnyei:



 Retro 38

Mintázás opció - P

Termék kódok:

Retro38/315 *opciók:P/W/WZ

Retro38/529 *opciók:P/W/WZ

Visszavágás hajlításhoz - W Visszavágás kezdőléchez - WZ

Teljes szélesség ~315

Teljes szélesség ~529

Korc magassága
Hasznos szélesség
Teljes szélesség
Lemezvastagság:
lemez hossza

38
   498 284
~529 ~315

0,5 - 0,7
max 8 000
min 1 400
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*a paraméterek mm-ben meghatározottak

Mintázás (magasság ~2 mm)
Trapézmintázás szélessége 25 mm
Dupla trapézmintázás szélessége 25 mm
Kúpos mintázás szélessége 25 mm
Dupla kúpos mintázás szélessége 25 mm



 Retro 25

Termék kódok:

Retro25/239 *opciók:/W/WZ

Retro25/340 *opciók:P/W/WZ

Retro25/554 *opciók:P/W/WZ

Mintázás opció - P
Visszavágás kezdőléchez - WZVisszavágás hajlításhoz - W

Mintázás (magasság ~2 mm)
Trapézmintázás szélessége 25 mm
Dupla trapézmintázás szélessége 25 mm
Kúpos mintázás szélessége 25 mm
Dupla kúpos mintázás szélessége 25 mm

Korc magassága
Hasznos szélesség
Teljes szélesség
Lemezvastagság:
lemez hossza

25
   521    309 209
~554 ~340 ~239

0,5 - 0,7
max 8 000
min 1 400
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*a paraméterek mm-ben meghatározottak

Teljes szélesség ~554

Teljes szélesség ~340

Teljes szélesség ~239
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Ajánlások:

- szereléshez hőhatást eredményező szerszámgépek használata nem megengedett
- a rögzítés megkezdhető úgy a bal oldalon, mind a jobb oldalon.
- a tető felületén járáshoz tiszta és puhatalpú cipő használata javasolt

vagy
„L”4,2 x 19 mm acélhoz való rögzítés esetén.

Rögzítő csavarok

RetroPLUS, Retro 25 i Retro 38 tetőpanelek rögzítéséhez a 
következő rögzítőcsavarok alkalmazhatók:
L” 4,2 x 32 mm lemezek faszerkezethez való rögzítés esetén

Korc
magassága Fedőszélesség Teljesszélesség Lemez

vastagsága
Maximális

tábla hossz
LehetőségekKód



Dedikált kiegészítők
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Gerincelem rögzítőszegély

A gerincelem rögzítőszegélyének megválasztása
a tetőnk burkolatát képző panel fajtájától függ.

Retro 25/239 léchossz ~ 209 mm Retro 
25/340 léchossz ~ 309 mm Retro 25/340 
léchossz ~ 521 mm

Retro 38/315 léchossz ~ 284 mm Retro 
38/315 léchossz ~ 498 mm

TETŐPANEL RÉSZÉRE
DEDIKÁLT KIEGÉSZÍTŐK

ERESSZEGÉLY

GERINCELEM
RÖGZÍTŐSZEGÉLY



Terv és realizáció: Blachotrapez
Teljesités dátuma: 05.2015
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Gyártó:
Blachotrapez Sp. z o.o.

Cég székhelye:
LENGYELORSZÁG
34-700 Rabka - Zdrój
ul. Kilińskiego 49A
tel. +48 18 26 85 200
fax: +48 18 26 85 215


