навінка

izi - Акрэсленне даху

izi - Акрэсленне даху

izi
IZI® - гэта
двухмодульная
металічная дахоўка,
запраектаваная
з клопатам пра
найменшыя дэталі.
Яе ідэальна плоская
паверхня захапляе
сціплай элегантнасцю
і футурыстычным

характарам,
ствараючы дахавае
пакрыццё, якое не
баіцца часу і змены
кірункаў ў модзе.

канаўка ў тыпе „Z” і
паўтаральнасць – гэта
перавагі IZI®, якія
пацвярджае 55-гадовая
гарантыя.

Непаўторная форма,
лёгкасць і хуткасць
зборкі, надзвычайная
трываласць,

HERCULIT®

HC 3009

HC 8017

204

33

237

++ ПЛОСКАЯ ФОРМА
Пазачасавае і эфектнае
дахавае пакрыццё.

HC 7016

HC 8004

HC 9005

30

Ширина эффективная 1183

Технические параметры [в мм]
Ширина эффективная

1183

Ширина общая

1233

Толщина металла

0,5

Высота штамповки

30

Длина модуля

363 (расстояние между рейками обрешётки 350 мм)

TK 23

TK 31

++ ВЫСОКАЯ КАНАЎКА
У ТЫПЕ „Z”
Развязак, які
засцярожаны юрыдычна
– канаўка з тыпе „Z” – гэта ++ IZI® ANTI-WAVE
ўнікальная эканамічная,
Тэхналагічныя
зборачная і эстэтычная
вырашэнні мінімізуюць
выгада.
напружванне і хвалевы
эфект плоскай паверхні.
++ ІДЭАЛЬНАЯ Ў ДЭТАЛЯХ
Беспамылковая
++ IZI® LINK
дакладнасць выканання
Аўтарскі надум
і бездакорны выгляд.
дзякуючы якому лісты
++ ПАДОЎЖНЫЯ КАНАЎКІ
Ідэальна плоская
паверхня прадухіляе
паяўленне хвалевага
эфекту.

MAT 35 Standard

TK 33

!
Технология печати не позволяет
точно передать оттенки цветов,
поэтому представленные
цвета имеют ориентационный
характер и могут отличаться от
действительных.

++ АДМЫСЛОВАЯ
СІСТЭМА
АКСЭСУАРАЎ
Ідэальна падабраная
функцыйная
і камплектная дахавая
сістэма.

++ МОДУЛЬНЫ ПРЫНЦЫП
Хуткая і простая зборка
пры нізкіх суправодных
выдатках.

IZI® LINK

IZI® ANTI-WAVE

IZI® LOOK

падыходзяць адзін да
аднаго як ніколі раней.

!
Гарантия начинает
действовать после
регистрации на сайте

КАНАЎКА
У ТЫПЕ „Z”

www.zet-roof.eu. Подробные
условия гарантии определены

++ IZI® ROOF IZI® LOOK
Класічная зборка або
зборка без заўважных
замацавальных
элементаў.

в гарантийной карте.
Гарантия не распространяется
на продукты, которые
используются в арктической
зоне, т.е. за северным
полярным кругом (под которой
понимается территория
на север от 66 параллели

МОДУЛЬНЫ
ПРЫНЦЫП

включительно).

www.bp2.eu

