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A BP2.EU A
TETŐFEDÉSEK - ÉS
HOMLOKZATBURKOLATOK GYÁRTÓJA
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MEGGYŐZŐDÉSÜNK
A BP2.eu tevékenysége négy pilléren alapszik:
EMBEREK.
Egy csapat vagyunk, megbízunk egymásban és tiszteljük egymást. A
céget és a pozitív légkört az emberek teremtik meg. Az üzletvezetés, a
döntéshozatal és az információáramlás folyamata úgy történik, hogy a
közös cél érdekében mindenki kényelmesen és megbízhatóan végezheti
munkáját.
KAPCSOLATOK.

A BP2.eu komplex megoldásokat gyárt az építőipar
számára. A lakossági és ipari célú felhasználásra
való termékek széles választékát , azaz a tetőfedő
termékeket, építőlemezeket, homlokzati rendszereket,
szendvicspaneleket, kazettás homlokzatburkolatokat
és homlokzati paneleket, ereszcsatorna rendszereket .
Mind e mellett speciális acélfeldolgozási szolgáltatásokat
kínálunk az Acélszolgáltatási Központ (SCS) részeként
. A kínálatunkat folyamatosan bővítjük , alkalmazkodva
az új piaci követelményekhez és a piac technológiai
fejlődéséhez.

A jó kapcsolatok a vállalaton belül és kívül a BP2 működésének
következő feltétele. Hosszú távú, nyitott kapcsolatokat építünk ki az
ügyfelekkel, beszállítókkal és munkatársakkal. Elkötelezettek vagyunk
az őszinte kommunikáció és a nyílt párbeszéd mellett. Gondoskodunk
partnereinkről azáltal, hogy modern együttműködési eszközöket és
támogatást kínálunk a marketingprogramokban.
TECHNOLÓGIA.
A legmodernebb gépparkok, amelyeket az új technológiák
megjelenésével modernizáltak a BP2 működésének egyik alapfeltétele.
Emellett a vállalat a belső folyamatok automatizálására összpontosít,
amelyek legjobb példája az EDI (Electronic Data Interchange) formátum,
mely lehetővé teszi a dokumentumok közvetlen cseréjét a beszállítókkal,
illetve az eProlil - egy ügyfélszolgálati platform, amelynek köszönhetően
megrendelőink kiegészítő dokumentumok küldése nélkül adhatnak le
megrendelést, folyamatosan nyomon követhetik azok állapotát.
MINŐSÉG

Egy jól összehangolt csapatot
alkotunk, amelyben megbízunk
egymásban és tiszteljük egymást.
GondosKódunk a pozitív légkörről,
és tisztában vagyunk azzal, hogy a
céget az emberek alkotják.
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A BP által Dąbrowa Górniczában (PL) és Temesváron (RO) létrehozott
minőségellenőrző laboratóriumok, amelyek a termékeket különböző
időjárási körülményeknek való évtizedes kitettségnek megfelelő
teszteknek vetik alá. Lehetővé téve a termékeinkre hosszútávú valós
garanciák megadását. A minőség a világ minden tájáról származó
legjobb beszállítók megfelelő kiválasztásától függ.
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TÖRTÉNELEM
A BP2.eu céget 1995-ben Krakkóban alapítottak. A tevékenység kezdete
a tetőfedésekre irányult , de hamarosan a kínálat következő termékekkel
bővült. Az első gyártósort Krakkóban inditották el. Az új technológiákat
bátran vezettük be és követjük a globális trendeket, amelyeknek
köszönhetően gyártósoraink technológiai újításokkal vannak felszerelve
és tovább dolgozunk azok fejlesztésén.
A grojeci modern géppark, melyet folyamatosan modernizálunk és
bővítünk, egyike a négy integrált gyártóüzemnek. A másik a Dąbrowa
Górnicza üzem, melyet 2015 -ben alapítottunk. Az új fejlődési irányok
és a vonzó értékesítési piacok keresése vezetett az S.C. IMPRO S.R. L.®
megalapításához. A BLACHPROFIL 2 ® tőkecsoportba tartozó román
cég székhelye szinte azonos kinézetére elődjére, amely egyben a BP2
főhadi szállása a Krakkó melletti Grojecben.
Az európai piacon saját logisztikai és elosztóhálózattal rendelkező
nemzetközi gyártócégként új kihívás elé állítottuk magunkat és
2017/2018 fordulóján átvettük a temesvári szendvicspanel gyártó
üzemet. Egy teljesen működőképes üzem lépett be az S.C. IMPRO
S. R. L.® társaságba, szendvicspanelekkel gazdagítva a kínálatunkat.
Termékeink jelenleg Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában,
Magyarországon, Litvániában, Oroszországban, Fehéroroszországban,
Ausztriában, Bulgáriában, Szerbiában és Romániában kaphatók.

ADAM MAŁYSZ
MÁRKÁNK NAGYKÖVETE
Adam Małysz szakmája szerint tetőfedő, ezt a szakmát a bizonytalan sportkarrier alternatívájának választotta. Ma még emlékszik a tetőn végzett
munkák idejére, és kiemeli az elmúlt évtizedben elért óriási fejlődést. A nagykövet aktívan részt vesz a BP2 tevékenységeiben. A tetőfedőknek
és a sportrajongóknak a BP2 Mesterek Akadémiája keretében szervezett találkozók és különböző céges rendezvények során lehetőségük van
találkozni a legjobb síugróval a tetőfedők között.
Négyszeres olimpiai résztvevő, négy olimpiai érmet és hat világbajnoki érmet nyerő, négyszeres világkupa győztes, 39 világkupa verseny
győztese, a 49. Négysánc Verseny győztese, a Nordic Verseny és a Nyári Grand Prix három induló verseny győztese, a 2010-es Négy Nemzet
Verseny győztese és KOP Kupának kétszeres győztese. A lengyel bajnokság 39 egyéni aranyérmének nyertese.
A síugrói pályafutása után Adam Małysz elszánta magát, hogy valóra váltsa az autósporthoz kapcsolódó álmait. Tehetséges és sokoldalú sportoló,
olyan rangos off-road rally ranglistákon szerepelt, mint a Dakar Rally, Sealine Cross Country és Baja. A siker érdekes és rendkívüli útja rögös volt, de
Adam Małysz tehetsége és elszántsága lehetővé tette számára, hogy sikereket érjen el az off-road rally nehéz sportágban.
Adam Małysz a lengyel sport vitathatatlan legendája. Egy férfi, akinek a síugrás sport óriási népszerűségét köszönheti.
2017 -ben a BP2.eu márka nagykövete lett. Adam Małysz sportos sokoldalúsága kétségtelen. A síugró kategóriában elért hatalmas sikerek
mindenekelőtt a minden idők feledhetetlen ugrójává teszik.
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ePROFIL

A Mesterek Akadémiája

Az eProfil online platform egy kiterjedt ügyfélszolgálati rendszer, amelyet
folyamatosan új funkciókkal fejlesztünk . Szinte korlátlan ellenőrzést tesz lehetővé
a leadott megrendelés felett. Lehetővé teszi a végrehajtott szakaszok ellenőrzését,
a szállított termék valós idejű megkeresését a térképen, valamint az egyenleg,
a fizetések és a tranzakciók történetének teljes körű ellenőrzését. Az eProfil emellett
hozzáférést biztosít az aktuális árlistákhoz és promóciókhoz, valamint a végfelhasználó
számára lehetővé teszi a költségbecslés egyszerű elkészítését.

A MESTEREK AKADÉMIÁJA BP2 a velünk dolgozó tetőfedőkkel és
forgalmazókkal folytatott párbeszéd és tapasztalatcsere platformja.
Ennek kezdete a 2017-es évben volt. A BP2 MESTEREK AKADÉMIÁJA
kevesebb mint 2 év alatt az egész Európából 2500 tetőfedő képzésre
adott lehetőséget . A képzésekre a Dąbrowa Górniczai gyártó üzemben
került sor, ahol egy teljesen felszerelt és maximálisan működőképes
konferencia- és képzési központot hoztunk létre. A következő év
a helyszíni képzések éve volt. A MOBIL MESTEREK AKADÉMIÁJA
BP2 majdnem 10 000 km megtétele után lehetővé tette, hogy 2000
tetőfedőnek bemutassák a termékeket és a szerelés módszereit. A
Mesterek Akadémiája részeként folyamatosan végezzük a gyakorlati
képzéseket, amelyek során a résztvevőknek kis csoportokban
Waldemar Piela, tetőfedő mester irányításával lehetőségük van
készségüket és tudásukat bővíteni. Biztosak vagyunk abban, hogy
a vállalkozók képzése és az azokba történő befektetés alapvető
feltétele az iparág fejlődésének. A Dąbrowa Górnicza -i képzőközpont,
amely a laboratóriummal együtt számos lehetőséget kínál a velünk
együttműködő képzettségüket fejleszteni akaró vállalkozók
rendelkezésére áll.

A tetőoptimalizáló modul lehetővé teszi a terv szerinti szükséges anyag gyors és önálló kiszámítását , ami a hulladék mennyiségének és a
szükségtelen költségeknek minimumra való csökkentését eredményezi. A program megjeleníti a lemezek elrendezését a tetőn, segít kiválasztani
a leggazdaságosabb megoldást, kész tervet készíteni és leadni a megrendelést. Az eProfil szolgáltatási platform egy multifunkcionális eszköz,
amely hatékonnyá teszi a megrendelések teljesítési folyamatát és megtakarítja ügyfeleink idejét.

A BP2.eu teljes
támogatása
A céggel együtt fejlődő új kínálat arra kötelez minket, hogy műszaki
támogatást nyújtsunk ügyfeleinknek. A BP2 Mesterek Akadémiája
részeként zajló gyakorlati képzés olyan gyakorlati ismeretek
gyűjteménye, amely lehetővé teszi a termékeinkkel való megfelelő
munkák elvégzését és a tetőfedésben használt új megoldások
megvalósítását. A dinamikus fejlődés korában nagyon fontos,
hogy a tetőfedő mesterek kövessék a változásokat és kiegészítsék
szaktudásukat. A gyakorlati képzés a BP2 kínálatának állandó részévé vált
és az aktív párbeszéd valamint a tetőfedőkkel való találkozások mindkét
fél tudását gazdagítják.
A teljes körű műszaki támogatás egyúttal a MASTER ROOFER programhoz kapcsolódóknak lehetőséget teremt a BP2 műszaki tanácsadóktól
vélemény és segítség kérésére is. A műszakilag kiképzett tetőfedők, akik tökéletesen ismerik a terméket, segítséget, véleményt tudnak nyújtani a
szerelés területén. A BP2 műszaki tanácsadóinak teljes listája a webhelyen elérhető.

LABORATÓRIUM
A termékeink minőségének nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ezért saját
professzionális laboratóriumot hoztunk létre, amelyben termékeinket és az anyagot,
amelyből készülnek, objektív teszteknek vethetjük alá. A legújabb technológiai
eredményeknek és a modern berendezéseknek , valamint a bevonatokban és
acélokban lezajló folyamatokat kutató BP2 csapat rátermettségével a minőség
ellenőrzése hűen tükrözi a különböző időjárási körülményeknek való több évtizedes
kitettséget. Az ilyen megbízható teszteknek köszönhetően a termékeinkre a valódi
leghosszabb garanciális időszakokat ajánlhatjuk.
8

Waldemar Piela
Tetőfedő Mester
Waldemar Piela, tetőfedő mester, a BP2 műszaki tanácsadója,
gazdag iparági múlttal rendelkező személy. Közel 40 éve gyakorolja
a szakmát. Ezenkívül óriási hozzájárulása van az oktatáshoz az által,
hogy tagja a Mazóviai Kézműves Kamara vizsgabizottságának, és a
SITPMB szakértője. A Lengyel Tetőfedők Szövetségének (PSD) egyik
alapítójaként elnöke volt. A PSD elnöksége alatt elnyerte az IFD Tetőfedő
Világszövetség rendes tagja státuszát.
A szakmai oktatás és fejlődés elterjesztésének vágya összekapcsolta
őt a BP2 -vel. A MASTER ROOFER műszaki tanácsadói csapatának
vezetőjeként támogatást nyújt a BP2 termékekkel való szerelés és munka
területén. Az a személy, aki nemcsak sok tudással rendelkezik, hanem
készségesen és szenvedélyesen is megosztja tapasztalatait és tudását,
felbecsülhetetlen értékű segítséget jelent, amelyet érdemes használni
bármilyen szerelési és műszaki kétség esetén.
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TERMÉKSOROZATOK

SOROZAT JELLEMZŐI
• Két modulos lemezek
• „Z” típusú bordázat
• A bevonat színének és struktúrának megismételhetősége
• Professzionális csomagolás
• A legújabb technológiai megoldások

2.0
SOROZAT JELLEMZŐI
• Két modulos lemezek
• Szerelőfuratok.
• 3D hullámforma szerinti vágás
• Sokféle színben és bevonatban kaphatók.

SOROZAT JELLEMZŐI
• Klasszikus, méretre gyártott cserepeslemez.
• Előkészített szerelőfuratok a 30 mm, 35 mm és 40 mm bordákon.
• 3D hullámforma szerinti vágás
• Sokféle színben és bevonatban kaphatók.

SOROZAT JELLEMZŐI
• Klasszikus méretre gyártott cserepeslemez.
• Sokféle színben és bevonatban kaphatók.
• Kinyúló orrésszel az eresznél.
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MODULAR SERIES a legmodernabb moduláris tetőfedő sorozat,
amely innovatív technológiai megoldásokkal és tökéletesen kifinomult
esztétikával rendelkezik. A cserepeslemezeket kétmodulos kis méretű
lemezek formájában gyártjuk, ami nagy mértékben megkönnyíti és
felgyorsítja a szállítást, összeszerelést és tárolást.
Moduláris cserepeslemezek két szerelési változatban kaphatók:
hagyományos, látható csavarokkal (IZI Roof és ZET Roof) és igényesek
számára, rejtett csavarokkal (IZI Look és ZET Look).
A cég által kidolgozott fejlett technológiai egyedi innovációs
megoldások a tetőfedő piacon az automatizált gyártósoroknak
köszönhetően a legkisebb részletekre való gondos odafigyeléssel és
tökéletes pontossággal készülnek.
MODULAR SERIES a termékosztályukra jellemző előnyökkel
rendelkeznek:
A kétmodulos lemez formája megkönnyíti a berakodást, szállítást
és a kiraKódást, de mindenekelőtt megkönnyíti és felgyorsítja az
összeszerelést. A könnyű és kis méretű lemezek kényelmesebbé teszik az
elemek tetőn történő mozgatását és a biztonságos tárolást.
A „Z” típusú magas bordázat egy jogilag védett megoldás, amely
mély árnyékot képez a modulok között, ennek eredményeként a fedés
bármilyen fényviszony esetén egyedi, dinamikus formát mutat. Ezen felül
a „Z” típusú zár a vágott széleket megvédi a korrózió ellen.
A professzionális csomagolás polisztirolhab távtartókat, egy speciális
a letakaráshoz többször használható dedikált ponyvát, zsugorfóliát és
hevedereket tartalmaz .
A dedikált csomagolási rendszer megvédi a modulokat, csökkenti a
sérülés és az egymáson váló súrlódás kockázatát a berakodás, szállítás
illetve kiraKódás során.
Az egyes bevonatokra 55 évet elérő a BP2 speciális laboratóriumában
végzett objektív laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztott jótállás a
legmagasabb szintű termékminőség igazolása a tetőfedés piacán. A BP2
-höz szállított acélt részletes vizsgálatoknak vetik alá, azoknak kizárólag
pozitív eredménye minősiti a fémcserepek gyártásához.
A szín- és struktúra megismételhetősége garantált a jótállási jegyben.
A dedikált TORX csavarok (IZI Roof, ZET Roof) az összekötőelemek
kisebb láthatóságát és ezáltal a fedés esztétikusabb megjelenését
garantálják.
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204

33
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ANTI WAVE

EASY LINK

Az ANTI-WAVE egy pontosan a
lemez rögzítéséhez optimális
helyeken kialakított rögzítési
bemélyedések rendszere. Ennek a
megoldásnak az alapvető előnyei:

EASY LINK egy egyedi megoldás,
amelynek köszönhetően a lemezek
úgy illeszkednek egymáshoz, mint
még soha korábban. Az egymást
átfedő lemezek a három lemez
rögzítési helyén kidomborodási
hatásának elkerülése érdekében
az IZI moduláris cserepeslemeznél
az alsó bordán sarokkivágást
alkalmazunk.
Ezen kívül a szélső bordázatok
speciálisan kialakított profilja
lehetővé teszik a lemezek tökéletes
illesztését egymáshoz. A látható
hosszanti toldások nélkül.

• a rögzítés optimális szerelési
helyének meghatározása,
• a síkfelület hullámzásának és
feszültségének csökkentése,

1183

• nem kell gyalulni a léceket a tető
lejtési szögéhez,

„Z” TÍPUSÚ
BORDÁZAT

„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT
egy profilozási technológia az
egyedi „Z”-típusú bordázat
felhasználásával , amely mély
árnyékot képez a modulok között.
Ennek köszönhetően a fedés
minden megvilágítási körülmény
mellet egyedülálló, dinamikus
formát mutat.
A bordázat árnyéka azt teszi,
hogy a lemezek közötti vízszintes
illesztések kevésbé láthatók.
Ez nagymértékben befolyásolja a
tetőfedés esztétikáját.

• a bemélyedések csökkentik a
rögzítés láthatóságát,
• a bemélyedések alakja
megkönnyíti a nedvesség
elvezetését a rögzítési pontokról.
20

Műszaki paraméterek [mm]

16

Fedőszélesség

1183

Teljes szélesség

1233

Lemezvastagság

0,5

Teljes profilmagasság

38

A bordázat magassága

30

A modul hossza

363 (léc távolság 350 mm)

Egy lemez tényleges (hasznos) területe

0,828 m2

17

MODULAR SERIES

www.bp2.eu

AMI A SZEMNEK
LÁTHATATLAN

AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN. Az
IZI Look moduláris cserepeslemez
a legmagasabb szintű esztétika
kompromisszumok nélkül.
204

33

237

1183

Műszaki paraméterek [mm]

18

Ezek a fedések megkülönböztető
tulajdonsága a tetőfelületen
látható csavarok kiküszöbölése,
minek köszönhetően a harmóniát
semmilyen rögzítő elem sem
szerelési furat nem zavarja meg.

EASY LINK

EASY LINK egy egyedi megoldás,
amelynek köszönhetően a lemezek
úgy illeszkednek egymáshoz, mint
még soha korábban. Az egymást
átfedő lemezek a három lemez
rögzítési helyén kidomborodási
hatásának elkerülése érdekében
az IZI moduláris cserepeslemeznél
az alsó bordán sarokkivágást
alkalmazunk.
Ezen kívül a szélső bordázatok
speciálisan kialakított profilja
lehetővé teszik a lemezek tökéletes
illesztését egymáshoz. A látható
hosszanti toldások nélkül.

„Z” TÍPUSÚ
BORDÁZAT

„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT
egy profilozási technológia az
egyedi „Z”-típusú bordázat
felhasználásával , amely mély
árnyékot képez a modulok között.
Ennek köszönhetően a fedés
minden megvilágítási körülmény
mellet egyedülálló, dinamikus
formát mutat.
A bordázat árnyéka azt teszi,
hogy a lemezek közötti vízszintes
illesztések kevésbé láthatók.
Ez nagymértékben befolyásolja a
tetőfedés esztétikáját.

65

Fedőszélesség

1183

Teljes szélesség

1233

Lemezvastagság

0,5

Teljes profilmagasság

38

A bordázat magassága

30

A modul hossza

363 (léc távolság 350 mm)

Egy lemez tényleges (hasznos) területe

0,828 m2

19
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„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT
„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT. A tető teljes megjelenése nem csak a színből, az alakból, hanem
a fény és az árnyék játékából is áll. A termékünk létrehozásakor mindezen szempontokat
figyelembe vettük. Mindezt azért tettük, hogy olyan tetőfedő terméket hozzunk létre , amely
ötvözi a legmagasabb esztétikát, funkcionalitást és tartósságot, valamint a biztonságot és a
gyors felszerelést. A „Z” bordázattal létrehozott áttörést jelentő profilozási technológia, mély
árnyékot képez a modulok között. Ennek köszönhetően a fedés minden megvilágítási körülmény
mellet egyedülálló, dinamikus formát mutat . A bordázat árnyéka nem csak a cserepeslemez
megjelenését formálja, hanem mindenekelőtt a csavarokat és a lemezek közötti vízszintes
illesztéseket kevésbé láthatóvá teszi . Ez nagymértékben befolyásolja a tetőfedés esztétikáját.
• az árnyékban rejtett
csavarok,

37

230

• láthatatlan vízszintes
illesztések,
• vonzó és dinamikus forma.

20

1150

20

Műszaki paraméterek [mm]

20

Fedőszélesség

1150

Teljes szélesség

~1212

Lemezvastagság

0,5

Teljes profilmagasság

50

A bordázat magassága

30

A modul hossza

363 (léc távolság 350 mm)

Egy lemez tényleges (hasznos)
területe

0,805 m2

21
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AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN
A ZET Look moduláris fémcserép a legmagasabb szintű esztétika kompromisszumok nélkül.
Ezek a fedések megkülönböztető tulajdonsága a tetőfelületen látható csavarok kiküszöbölése,
minek köszönhetően a harmóniát semmilyen rögzítő elem sem szerelési furat nem zavarja meg.
A tetőfedő mesterekkel együtt tervezett szerelési rendszer a technológiai fejlettsége ellenére
nagyon egyszerű.

„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT

37

230

20

„Z” TÍPUSÚ BORDÁZAT. A tető teljes megjelenése nem csak a színből, az alakból, hanem
a fény és az árnyék játékából is áll. A termékünk létrehozásakor mindezen szempontokat
figyelembe vettük. Mindezt azért tettük, hogy olyan tetőfedő terméket hozzunk létre , amely
ötvözi a legmagasabb esztétikát, funkcionalitást és tartósságot, valamint a biztonságot és a
gyors felszerelést. A „Z” bordázattal létrehozott áttörést jelentő profilozási technológia, mély
árnyékot képez a modulok között. Ennek köszönhetően a fedés minden megvilágítási körülmény
mellet egyedülálló, dinamikus formát mutat . A bordázat árnyéka nem csak a cserepeslemez
megjelenését formálja, hanem mindenekelőtt a csavarokat és a lemezek közötti vízszintes
illesztéseket kevésbé láthatóvá teszi . Ez nagymértékben befolyásolja a tetőfedés esztétikáját.
• az árnyékban rejtett
csavarok,

1150

Műszaki paraméterek [mm]

22

Fedőszélesség

1150

Teljes szélesség

~1212

Lemezvastagság

0,5

Teljes profilmagasság

50

A bordázat magassága

30

A modul hossza

363 (léc távolság 350 mm)

Egy lemez tényleges (hasznos)
területe

0,805 m2

• láthatatlan vízszintes
illesztések,
• vonzó és dinamikus forma.

45
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Színválaszték

Alapanyag

HERCULIT [HC]

Bevont lemezek [UTK, HC]

Az IZI és a ZET moduláris cserepeslemezek
gyártása során felhasznált anyag az Európa
legjobb kohói számára piacvezető lakkokat
gyártó üzemmel együtt kidolgozott bevonat.
A bevonatok korábbi hosszan tartó
megfigyelése és ügyfeleink, főként a tetőfedők,
igényeinek felismerése eredményeképpen
egy olyan terméket hoztunk létre, mely számos
tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT egy
35 μm vastagságú poliuretánokkal keményített
poliészter, mely rendkívül ellenálló a különféle
mechanikai sérülésekkel szemben. A HERCULIT
bevonattal rendelkező lemezekből készült IZI
és a ZET moduláris fémcserép az 55 éves
garancia és bevonat színének és struktúrának
megismételhetősége.

Az általunk használt alapanyagokat kifejezetten moduláris
cserepeslemezek gyártására lettek kifejlesztve, szoros
együttműködésben a beszállítókkal. Különös figyelmet fordítottunk
azokra a kulcsfontosságú tulajdonságokra, amelyek meghatározzák az
ilyen típusú tetőfedések minőségét és tartósságát.

HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

HC 9005

A HERCULIT bevonatú lemezekből készült IZI és ZET moduláris
fémcserepek a bevonat színének és struktúrájának megismételhetőségi
garanciával rendelkeznek.

Kód

HERCULIT
[HC]

Az UV

A festékbevonat
vastagsága

A horganyréteg
vastagsága

Korrózióállóság

35 µm

275 g/m2

RC4

sugárzás ellenállóképessé-

Garanciaidő
(évek)

ge

RUV4

Kiváló kopásállósággal, mechanikai sérülésekkel és napsugárzással
szembeni ellenállása miatt a tetőfedés friss és elegáns megjelenésű, még
több éves használat után is.

55

Bevont lemez rétegrendjei

ULTIMAT [UTK]
Az ULTIMAT [UTK] egy 35 mikron vastagságú
bevonat, mely erősen ellenáll a korrózió és az
UV sugarak káros hatásainak (RC4 / RUV4). A
szemcsés szerkezetű, természet ihlette ULTIMAT
bevonat króm- és nehézfémmentes, és ökológiai
termékként újrahasznosítható. A rugalmas
ULTIMAT bevonattal bevont lemezek rendkívül
alacsony hőmérsékleten is profilozhatók. Az
egyes változatokban az ULTIMAT bevonattal
ellátott termékekre 30 év-ig terjedő garancia
érvényes.

A lemezeink a bevonat egységes színét és struktúráját biztosítják,
ezen kívül átlagon felüli sérülésekkel szembeni és korrózió elleni
tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy
nyugodtan hosszú távú garanciákat adhatunk a kiegészítő elemek
megvásárlása nélkül is, ami gyakori a versenytársak termékeivel
kapcsolatban.

UTK 23

UTK 24

UTK 31

UTK 33

Az ULTIMAT bevonatú lemezekből készült IZI és ZET moduláris
fémcserepek a bevonat színének és struktúrájának megismételhetőségi
garanciával rendelkeznek.

Kód

ULTIMAT
[UTK]

Az UV

A festékbevonat
vastagsága

A horganyréteg
vastagsága

Korrózióállóság

35 µm

275 g/m2

RC4

sugárzás ellenállóképessé-

Garanciaidő
(évek)

ge

RUV4

30

Jelmagyarázat

A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a pontos színmegjelenítést, ezért a
bemutatott színek tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valóságtól.

Szerves bevonat

Alapozó bevonat

Korróziógátló
bevonat

Fémbevonat

Acélmag

A garancia a www.warranty.bp2.eu webhelyen történő regisztrációt követően válik
érvényessé . A garancia részletes feltételeit a garancialevél tartalmazza.
24
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COMPACT
SERIES

29. HETA 2.0
30. ALFA 2.0
31. STIGMA 2.0
32. BAVARIA ROOF 2.0
33. GAMMA 2.0

COMPACT SERIES

www.bp2.eu

30/350
40/350

Műszaki paraméterek [mm]
A COMPACT SERIES egy termékcsalád, amely
egyesíti a méretre gyártott cserepeslemezek és a
moduláris megoldások előnyeit. Ezek a tetőfedő
anyagok hagyományos cserepeslemezek mintájára
készülnek, könnyű kétmodulos lemezek formájában.
A COMPACT SERIES termékek hasonlóan a moduláris
cserepeslemezekhez, számos szállítással, összeszereléssel
és tárolással kapcsolatos előnyekkel rendelkeznek. A
COMPACT SERIES termékcsaládon belül a hagyományos
fémcserép piacán közkedvelt könnyű, két modulos
kialakítású profilok: ALFA 2.0, GAMMA 2.0, HETA 2.0,
STIGMA 2.0 és BAVARIA Roof 2.0 kaphatók.

26

Fedőszélesség

1157

Teljes szélesség

1202

Lemezvastagság

0,5

Teljes profi lmagasság

56/66

A bordázat magassága

30/40

A modul hossza

350

Egy lemez tényleges (hasznos)
területe

0,810 m2

1157

Bemutatjuk a COMPACT SERIES tetőcserepek legfontosabb
jellemzőit:

350

A lemezek két modulos kialakítása megkönnyíti a
berakodást, szállítást és kirakodást, de mindenekelőtt
megkönnyíti és felgyorsítja az összeszerelést. A könnyű
és kis méretű lemezek lehetővé teszik a tetőre történő
kényelmesebb szállításukat és biztonságos tárolásukat.

30 / 40

A hullámalaknak megfelelő 3D vágás, amely eltakarja a
lemezek vízszintes illesztéseit jelentősen megnöveli a tető
esztétikáját.

A terméket raklapon
egy kötegben szállítjuk

A függőleges bordázaton lévő szerelőfuratok lehetővé teszik
a lemezek gyors, szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti az összeszerelést, hanem
jelentősen meggyorsítja a munkákat is.
EASY LINK - a HETA 2.0 és ALFA 2.0 cserepeslemezeknél
alkalmazott egyedi megoldás, amelynek köszönhetően
a lemezek úgy illeszkednek egymáshoz, mint még soha
korábban.
A speciális bevágás és a szélső bordázat kialakítása lehetővé
teszi a lapok tökéletes illesztését az érintkezési pontokon.

EASY LINK

3D vágás

Előregyártott szerelőfuratok

Egy egyedi megoldás, amelynek
köszönhetően a lemezek úgy illeszkednek
egymáshoz, mint még soha korábban.
A szélső bordázat speciális bevágása
és profilozása lehetővé teszi, a lemezek
tökéletes illeszkedését az átfedések helyein.

A kompakt HETA 2.0 cserepeslemezeket a
hullám formájának alakja szerint vágjuk le,
melynek köszönhetően a lemezek vízszintes
illesztései kevésbé lathatók.

A függőleges bordázaton lévő
szerelőfuratok lehetővé teszik a lemezek
gyors, szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti az összeszerelést,
hanem jelentősen meggyorsítja a munkákat
is.

2.0

A dedikált TORX csavarok az összekötőelemek kisebb
láthatóságát és ezáltal a fedés esztétikusabb megjelenését
biztosítják.
Sokféle színben és bevonatban kaphatók.
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30/350
35/350

30/350
40/350

Műszaki paraméterek [mm]

183

23

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

1100

Fedőszélesség

1105

Teljes szélesség

1183

Teljes szélesség

1194

Lemezvastagság

0,5

Lemezvastagság

0,5

Teljes profi lmagasság

53/58

Teljes profi lmagasság

57/67

A bordázat magassága

30/35

A bordázat magassága

30/40

A modul hossza

350

A modul hossza

350

0,770 m2

Egy lemez tényleges (hasznos)
területe

0,774 m2

Egy lemez tényleges (hasznos)
területe

220
27

1100
1105
350
350
30 / 35
30 / 40

A terméket raklapon
egy kötegben szállítjuk

A terméket raklapon
egy kötegben szállítjuk

EASY LINK

3D vágás

Előregyártott szerelőfuratok

Szimmetrikus szerelés

3D vágás

Előregyártott szerelőfuratok

Egy egyedi megoldás, amelynek
köszönhetően a lemezek úgy illeszkednek
egymáshoz, mint még soha korábban.
A szélső bordázat speciális bevágása
és profilozása lehetővé teszi, a lemezek
tökéletes illeszkedését az átfedések helyein.

A kompakt ALFA 2.0 cserepeslemezeket a
hullám formájának alakja szerint vágjuk le,
melynek köszönhetően a lemezek vízszintes
illesztései kevésbé lathatók.

A függőleges bordázaton lévő
szerelőfuratok lehetővé teszik a lemezek
gyors, szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti az összeszerelést,
hanem jelentősen meggyorsítja a munkákat
is.

A kompakt cserepeslemezek felépítése
A STIGMA 2.0 felépítése lehetővé teszi
bármilyen irányú szerelését (balról vagy
jobbról).

A kompakt STIGMA 2.0 cserepeslemezeket
a hullám formájának alakja szerint vágjuk le,
melynek köszönhetően a lemezek vízszintes
illesztései kevésbé lathatók.

A függőleges bordázaton lévő
szerelőfuratok lehetővé teszik a lemezek
gyors, szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti az összeszerelést,
hanem jelentősen meggyorsítja a munkákat
is.

30

31
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2.0

30/350
40/350

30/350
40/350

Műszaki paraméterek [mm]

63

224

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

1120

Fedőszélesség

1150

Teljes szélesség

1206

Teljes szélesség

1212

Lemezvastagság

0,5

Lemezvastagság

0,5

Teljes profi lmagasság

50/60

Teljes profi lmagasság

50/60

A bordázat magassága

30/40

A bordázat magassága

30/40

A modul hossza

350

A modul hossza

350

0,784 m2

Egy lemez tényleges (hasznos)
területe

0,805 m2

Egy lemez tényleges (hasznos)
területe

37

230
20

20

1150

1120
350

350
30 / 40
30 / 40
A terméket raklapon
egy kötegben szállítjuk

A terméket raklapon
egy kötegben szállítjuk

Szimmetrikus szerelés

3D vágás

Előregyártott szerelőfuratok

Szimmetrikus szerelés

3D vágás

Előregyártott szerelőfuratok

A kompakt cserepeslemezek felépítése
A BAVARIA Roof 2.0 felépítése lehetővé
teszi bármilyen irányú szerelését (balról vagy
jobbról).

A kompakt BAVARIA Roof 2.0
cserepeslemezeket a hullám formájának
alakja szerint vágjuk le, melynek
köszönhetően a lemezek vízszintes
illesztései kevésbé lathatók.

A függőleges bordázaton lévő
szerelőfuratok lehetővé teszik a lemezek
gyors, szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti az összeszerelést,
hanem jelentősen meggyorsítja a munkákat
is.

A kompakt cserepeslemezek felépítése
A GAMMA 2.0 felépítése lehetővé teszi
bármilyen irányú szerelését (balról vagy
jobbról).

A kompakt GAMMA 2.0 cserepeslemezeket
a hullám formájának alakja szerint vágjuk le,
melynek köszönhetően a lemezek vízszintes
illesztései kevésbé lathatók.

A függőleges bordázaton lévő
szerelőfuratok lehetővé teszik a lemezek
gyors, szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti az összeszerelést,
hanem jelentősen meggyorsítja a munkákat
is.

32

33
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CLASSIC
SERIES

37. HETA
38. ALFA
39. STIGMA
40. BAVARIA ROOF
41. GAMMA

CLASSIC SERIES
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25/350
25/400
30/350
40/350

Műszaki paraméterek [mm]
A CLASSIC SERIES egy népszerű, méretre gyártott
, tökéletesen megalkotott fém tetőfedő lemez . A
hagyományos cserepeslemezek sorozata a már a piacon
elismert termékeinket tartalmazza: ALFA , GAMMA, HETA,
STIGMA és BAVARIA Roof.
A CLASSIC SERIES cserepeslemezek legfontosabb jellemzői:
A megrendelt méretre gyártott cserepeslemezek tökéletesen
illeszkednek minden tipusú tetőhöz.
A hullámalaknak megfelelő 3D vágás, amely eltakarja a
lemezek vízszintes illesztéseit jelentősen megnövelve a tető
esztétikáját.
A függőleges bordázaton lévő szerelőfuratok lehetővé
teszik a lemezek gyors, szoros és pontos illesztését. Ez
nem csak megkönnyíti az összeszerelést, hanem jelentősen
meggyorsítja a munkákat is (a 30 mm -es és annál magasabb
bordázat változataira vonatkozik).
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Fedőszélesség

1157

Teljes szélesség

1202

Lemezvastagság

0,5

Teljes profi lmagasság

51/56/66

A 350 es modulnak mintamagassága

25/30/40

A 400 es modulnak mintamagassága

25

A lemez hosszúsága

min. 1110
max. 6010

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

60

1157
350 / 400
25 / 30 / 40

EASY LINK - a HETA és ALFA cserepeslemezeknél
alkalmazott egyedi megoldás, amelynek köszönhetően
a lemezek úgy illeszkednek egymáshoz, mint még soha
korábban. A speciális bevágás és a szélső bordázat
kialakítása lehetővé teszi a lapok tökéletes illesztését az
érintkezési pontokon.

Modul lapok listája

Minden színben, vastagságban és bevonatban kapható.

EASY LINK

Egy egyedi megoldás,
amelynek köszönhetően a
lemezek úgy illeszkednek
egymáshoz, mint még
soha korábban. A szélső
bordázat speciális
bevágása és profilozása
lehetővé teszi, a lemezek
tökéletes illeszkedését az
átfedések helyein.
36

3D vágás

A HETA cserepeslemezeket
a hullám formájának alakja
szerint vágjuk le, melynek
köszönhetően a lemezek
vízszintes illesztései
kevésbé lathatók.

Előregyártott
szerelőfuratok

A függőleges bordázaton
lévő szerelőfuratok lehetővé
teszik a lemezek gyors,
szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti
az összeszerelést, hanem
jelentősen meggyorsítja
a munkákat is. A bordázat
magassága 30 mm, 35 mm.

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Modulok
száma

1,11

1,26

3

1,46

1,66

4

1,81

2,06

5

2,16

2,46

6

2,51

2,86

7

2,86

3,26

8

3,21

3,66

9

3,56

4,06

10

3,91

4,46

11

4,26

4,86

12

4,61

5,26

13

4,96

5,66

14

5,31

6,06

15

5,66

6,46

16

6,01

6,86

17

6,36

7,26

18

6,71

19

7,06

20

7,41

21

37

CLASSIC SERIES
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15/350
15/400
20/350
20/400
30/350
35/350

25/350
25/400
30/350
40/350

Műszaki paraméterek [mm]

183

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

1100

Fedőszélesség

1105

Teljes szélesség

1183

Teljes szélesség

1194

Lemezvastagság

0,5

Lemezvastagság

0,5

Teljes profi lmagasság

38/43/53/58

Teljes profi lmagasság

52/57/67

A 350 es modulnak mintamagassága

15/20/30/35

A 350 es modulnak mintamagassága

25/30/40

A 400 es modulnak mintamagassága

15/20

A 400 es modulnak mintamagassága

25

A lemez hosszúsága

min. 1110
max. 6010

A lemez hosszúsága

min. 1070
max. 6110

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

60

Lemezosztásnál az átfedés hossza

20

220
27

23

1105

1100

350 / 400

350 / 400
15 / 20 /
30 / 35

EASY LINK

Egy egyedi megoldás,
amelynek köszönhetően a
lemezek úgy illeszkednek
egymáshoz, mint még
soha korábban. A szélső
bordázat speciális
bevágása és profilozása
lehetővé teszi, a lemezek
tökéletes illeszkedését az
átfedések helyein.
38

25 / 30 /
40

Modul lapok listája

3D vágás

A HETA cserepeslemezeket
a hullám formájának alakja
szerint vágjuk le, melynek
köszönhetően a lemezek
vízszintes illesztései
kevésbé lathatók.

Előregyártott
szerelőfuratok

A függőleges bordázaton
lévő szerelőfuratok lehetővé
teszik a lemezek gyors,
szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti
az összeszerelést, hanem
jelentősen meggyorsítja
a munkákat is. A bordázat
magassága 30 mm, 35 mm.

Modul lapok listája

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Modulok
száma

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Modulok
száma

1,11

1,26

3

1,07

1,22

3

1,46

1,66

4

1,42

1,62

4

1,81

2,06

5

1,77

2,02

5

2,16

2,46

6

2,12

2,42

6

2,51

2,86

7

2,47

2,82

7

2,86

3,26

8

2,82

3,22

8

3,21

3,66

9

3,17

3,62

9

3,56

4,06

10

3,52

4,02

10

3,91

4,46

11

3,87

4,42

11

4,26

4,86

12

4,22

4,82

12

4,61

5,26

13

4,57

5,22

13

4,96

5,66

14

4,92

5,62

14

5,31

6,06

15

5,27

6,02

15

5,66

6,46

16

5,62

6,42

16

6,01

6,86

17

5,97

6,82

17

6,36

7,26

18

6,32

7,22

18

6,71

19

7,06

20

7,41

21

Szimmetrikus
szerelés

A cserepeslemezek
felépítése STIGMA
felépítése lehetővé teszi
bármilyen irányú szerelését
(balról vagy jobbról).

3D vágás

A STIGMA
cserepeslemezeket a
hullám formájának alakja
szerint vágjuk le, melynek
köszönhetően a lemezek
vízszintes illesztései
kevésbé lathatók.

Előregyártott
szerelőfuratok

A függőleges bordázaton
lévő szerelőfuratok lehetővé
teszik a lemezek gyors,
szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti
az összeszerelést, hanem
jelentősen meggyorsítja
a munkákat is. A bordázat
magassága 30 mm, 35 mm.

6,67

19

7,02

20

7,37

21

39
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25/350
25/400
30/350
40/350

25/350
25/400
30/350
40/350

Műszaki paraméterek [mm]

63

224

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

1120

Fedőszélesség

1150

Teljes szélesség

1206

Teljes szélesség

1212

Lemezvastagság

0,5

Lemezvastagság

0,5

Teljes profi lmagasság

45/50/60

Teljes profi lmagasság

45/50/60

A 350 es modulnak mintamagassága

25/30/40

A 350 es modulnak mintamagassága

25/30/40

A 400 es modulnak mintamagassága

25

A 400 es modulnak mintamagassága

25

A lemez hosszúsága

min. 1070
max. 6110

A lemez hosszúsága

min. 1070,
max. 6110

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

20

Lemezosztásnál az átfedés hossza

20

37

20

1120

350 / 400

25 / 30
/ 40

A cserepeslemezek
felépítése BAVARIA Roof
felépítése lehetővé teszi
bármilyen irányú szerelését
(balról vagy jobbról).

40

25 / 30 /
40

Modul lapok listája

3D vágás

A BAVARIA Roof
cserepeslemezeket a
hullám formájának alakja
szerint vágjuk le, melynek
köszönhetően a lemezek
vízszintes illesztései
kevésbé lathatók.

20

1150

350 / 400

Szimmetrikus
szerelés

230

Előregyártott
szerelőfuratok

A függőleges bordázaton
lévő szerelőfuratok lehetővé
teszik a lemezek gyors,
szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti
az összeszerelést, hanem
jelentősen meggyorsítja
a munkákat is. A bordázat
magassága 30 mm, 35 mm.

Modul lapok listája

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Modulok
száma

Modul
350 mm

Modul
400 mm

Modulok
száma

1,07

1,22

3

1,07

1,22

3

1,42

1,62

4

1,42

1,62

4

1,77

2,02

5

1,77

2,02

5

2,12

2,42

6

2,12

2,42

6

2,47

2,82

7

2,47

2,82

7

2,82

3,22

8

2,82

3,22

8

3,17

3,62

9

3,17

3,62

9

3,52

4,02

10

3,52

4,02

10

3,87

4,42

11

3,87

4,42

11

4,22

4,82

12

4,22

4,82

12

4,57

5,22

13

4,57

5,22

13

4,92

5,62

14

4,92

5,62

14

5,27

6,02

15

5,27

6,02

15

5,62

6,42

16

5,62

6,42

16

5,97

6,82

17

5,97

6,82

17

6,32

7,22

18

6,32

7,22

18

6,67

19

7,02

20

7,37

21

Szimmetrikus
szerelés

A cserepeslemezek
felépítése GAMMA
felépítése lehetővé teszi
bármilyen irányú szerelését
(balról vagy jobbról).

3D vágás

A GAMMA
cserepeslemezeket a
hullám formájának alakja
szerint vágjuk le, melynek
köszönhetően a lemezek
vízszintes illesztései
kevésbé lathatók.

Előregyártott
szerelőfuratok

A függőleges bordázaton
lévő szerelőfuratok lehetővé
teszik a lemezek gyors,
szoros és pontos illesztését.
Ez nem csak megkönnyíti
az összeszerelést, hanem
jelentősen meggyorsítja
a munkákat is. A bordázat
magassága 30 mm, 35 mm.

6,67

19

7,02

20

7,37

21
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RETRO
SERIES

45. HETA RETRO
46. ALFA RETRO
47. STIGMA RETRO
48. GAMMA RETRO

RETRO SERIES
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15/350

Műszaki paraméterek [mm]
A RETRO SERIES a gazdaságos tetőfedő termékek sorozata a
tetőtervhez igazított lemezek formájában.
A sorozat négy ALFA RETRO, GAMMA RETRO, HETA RETRO
és STIGMA RETRO cserepeslemez profilt tartalmaz.
A RETRO SERIES cserepeslemezek olyan méretre gyártott
lemezek, amelyek tökéletesen illeszkednek a tetőtervhez.
A termék gazdaságossága tökéletes megoldást jelent a nagy
alapterületű tetősíkokra.
A RETRO SERIES profilok borda magassága 15 mm, a modul
hossza 350 mm. A RETRO SERIES lemezekre jellemző az
eresznél meghosszabbított vágás, a lemezek osztásakor az
átfedés nagysága 110 mm.

Fedőszélesség

1157

Teljes szélesség

1202

Lemezvastagság

0,5

A bordázat magassága

15

A lemez hosszúsága

min. 1160
max. 6060

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

110

26

1157

350
15

ÁTFEDÉS

44

Modul lapok listája
Modul
350 mm

Modulok száma

0,46

1

0,81

2

1,16

3

1,51

4

1,86

5

2,21

6

2,56

7

2,91

8

3,26

9

3,61

10

3,96

11

4,31

12

4,66

13

5,01

14

5,36

15

5,71

16

6,06

17

6,41

18

6,76

19

7,11

20

45

RETRO SERIES
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15/350

15/350

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

183

Fedőszélesség

1100

Fedőszélesség

1105

Teljes szélesség

1183

Teljes szélesség

1194

Lemezvastagság

0,5

Lemezvastagság

0,5

Magasság przetłoczeni

15

A bordázat magassága

15

A lemez hosszúsága

min. 1160
max. 6060

A lemez hosszúsága

min. 1160
max. 6060

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

110

Lemezosztásnál az átfedés hossza

110

23

27

1100

1105

350
15

ÁTFEDÉS

46

220

350
Modul lapok listája

Modul lapok listája

15

Modul
350 mm

Modulok száma

Modul
350 mm

Modulok száma

0,46

1

0,46

1

0,81

2

0,81

2

1,16

3

1,16

3

1,51

4

1,51

4

1,86

5

1,86

5

2,21

6

2,21

6

2,56

7

2,56

7

2,91

8

2,91

8

3,26

9

3,26

9

3,61

10

3,61

10

3,96

11

3,96

11

4,31

12

4,31

12

4,66

13

4,66

13

5,01

14

5,01

14

5,36

15

5,36

15

5,71

16

5,71

16

6,06

17

6,06

17

6,41

18

6,41

18

6,76

19

6,76

19

7,11

20

7,11

20

ÁTFEDÉS

Szimmetrikus
szerelés

47

RETRO SERIES
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15/350

Műszaki paraméterek [mm]

37

230

Fedőszélesség

1150

Teljes szélesség

1212

Lemezvastagság

0,5

A bordázat magassága

15

A lemez hosszúsága

min. 1160
max. 6060

Súlya

~ 4,5 kg/m2

Lemezosztásnál az átfedés hossza

110

20

1150

350
Modul lapok listája

15

ÁTFEDÉS

48

Szimmetrikus
szerelés

Modul
350 mm

Modulok száma

0,46

1

0,81

2

1,16

3

1,51

4

1,86

5

2,21

6

2,56

7

2,91

8

3,26

9

3,61

10

3,96

11

4,31

12

4,66

13

5,01

14

5,36

15

5,71

16

6,06

17

6,41

18

6,76

19

7,11

20

49
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Tetőpanelek
LAMBDA 2.0

52. Műszaki információk
53. Műszaki megoldások
60. Innovatív gyártósor

Tetőpanelek LAMBDA 2.0

www.bp2.eu

MŰSZAKI
INFORMÁCIÓK
A LAMBDA 2.0 egy könnyű és univerzális
tetőfedő panel. A panelek felépítése több
konfigurációs lehetőséget nyújt és a legújabb
technológiai megoldásokat garantálja.
Tökéletes kidolgozása a magas esztétikában
tükröződik.
A MICRO-RIB hosszanti profilozás a panel teljes
felületén kiküszöböli az anyag hullámosodását,
a COVER-CAP és BEND LOOK elemek pedig
biztosítják a tető tökéletes megjelenését.
A tetőfedő paneleknek modernista formája van,
melyeknek szépsége a minimalizmusban
és funkcionalitásban rejlik, ezért remekül
beválnak a modern és hagyományos
építészetben egyaránt.
A LAMBDA 2.0 két szélességben (515 mm
valamint 307 mm - fedőszélességek)
és négy profilmintázattal kapható, ami tökéletes
megjelenést biztosít .

LAMBDA 2.0 – Műszaki paraméterek [mm]

52

Megnevezés

L.2.0.515

L.2.0.307

Korcmagasság

25

25

Fedőszélesség

515

307

Teljes szélesség

~547

~339

Lemezvastagság

0,5 - 0,7

0,5 - 0,7

A lemezhosszúsága

min. 1000 / max. 10 000

BEND LOCK

COVER CAP

MICRO RIB

A panel különleges visszahajtása a tető
ereszrészén a vágott éleket elrejti és védi
valamint kiküszöböli a csavarokkal való
rögzítést.

COVER CAP A fedés esztétikáját növelő
megoldás a COVER-CAP elem, azaz a
panel korcának kétoldalas záróeleme. Ez a
megoldás növeli a fedés vizuális hatását és
esztétikáját . A COVER-CAP záróelemeket a
fedés felszerelése után behajlítják, amivel a
zár belsejében látható lemezek összekötését
eltakarják és ezaltál a tető még közelről
nézve is egységes, harmonikus felületet
mutat.

A lemez hosszanti teljes felületén történő
mikróprofilozása minimalizálja a panel lapos
részén hullámosodási effektus fellépésének
lehetőségét.

53
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MICRO RIB [M]

[R] TÍPÚSU PROFILOZÁS

A lemez hosszanti teljes felületén történő
mikróprofilozása minimalizálja a panel lapos
részén hullámosodási effektus fellépésének
lehetőségét.

A panel felületének hosszanti irányú
szimmetrikus hornyokkal való profilozása.

A termék kódja:
LW.2.0.515.M

A termék kódja:
LW.2.0.515.R

LAMBDA 2.0 tetőpanel
MICRO-RIB hosszanti
mikróprofilozással és kivágással a
hajlításhoz.

LAMBDA2.0 tetőpanel
dupla félköríves profilozással és
kivágással a hajlításhoz.

515

515

25

515

A termék kódja:
LWZ.2.0.515.M

A termék kódja:
LWZ.2.0.515.R

LAMBDA 2.0 tetőpanel
MICRO-RIB hosszanti
mikróprofilozással és BEND-LOCK
visszahajtással..

LAMBDA 2.0 tetőpanel
dupla félköríves profilozással és
BEND-LOCK visszahajtással.

515

25

54

25

25
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[T25] TÍPÚSU PROFILOZÁS

[P] ÁTPROFILOZÁS NÉLKÜLI FELÜLET

A panel felületének kialakítása hosszanti
irányban széles trapéz minta profilozással.

Klasszikus sima panel felület
Mindenféle profilozás nélkül

A termék kódja:
LW.2.0.515.T25

A termék kódja:
LW.2.0.515.P

LAMBDA 2.0 tetőpanel
dupla trapéz profilozással és
kivágással a hajlításhoz

LAMBDA 2.0 tetőpanel
sima felülettel és kivágással a
hajlításhoz.

515

515

25

515

25

A termék kódja:
LWZ.2.0.515.T25

A termék kódja:
LWZ.2.0.515.P

LAMBDA 2.0 tetőpanel
dupla trapéz profilozással és BENDLOCK visszahajtással.

LAMBDA 2.0 tetőpanel
sima felülettel és BEND-LOCK
visszahajtással.

515

25

25

FIGYELEM! A tetőpanelek szerkezetükből kifolyóan a tetőfedésen ún. lemez hullámosodási
jelenség léphet fel. Ez egy természetes jelenség az ilyen típusú termékeknél.
56
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A termék kódja: LW.2.0.307.M

A termék kódja: LWZ.2.0.307.M
307

307

M

25

A termék kódja: LW.2.0.307.T25

M

25

R

T25

307

25

A termék kódja: LW.2.0.307.P

R

25

A termék kódja: LWZ.2.0.307.P

307

307

25

A termék kódja: LWZ.2.0.307.R

307

A termék kódja: LWZ.2.0.307.T25

307

T25

A termék kódja: LW.2.0.307.R

25

P

307

25

P

25

FIGYELEM! A tetőpanelek szerkezetükből kifolyóan a tetőfedésen ún. lemez hullámosodási
jelenség léphet fel. Ez egy természetes jelenség az ilyen típusú termékeknél.
58
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INNOVATÍV
GYÁRTÓSOR

A nagymértékben automatizált és technológiailag fejlett két
együttműködő robotegységgel felszerelt gyártósor biztosítja
a panelek biztonságos precíz csomagolását, amely megvédi
a terméket és lehetővé teszi azok függőleges szállítását. Ez
a megoldás minimalizálja a termék sérülésének kockázatát
szállítás közben, valamint az építkezésen történő mozgatása
során. A gyártási folyamatok robotizálása a tökéletes
pontossága és megismételhetősége révén nem teszi ki
az anyagot torzulásnak, és biztosítja a termék maximális
minőségét .
• Egyedi gyártósor, amely két együttműködő
robotegységgel van felszerelve,
• A gyártósor hatékonyságának növelése, szállítás
biztosítása,
• A lapok függőleges csomagolása,
• A termék azonos paramétereinek tökéletes biztosítása.
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
A megfelelő ereszcsatorna rendszer alkalmazása biztosítja a csapadékvíz hatékony elvezetését a
tetőfedésről, ami kulcsfontosságú annak élettartama és funkcionalitása szempontjából.
Ezen kívül megvédi az épület homlokzatát a nedvesség okozta károsodástól.
Az INGURI 125/87 és 150/100 komplett ereszcsatorna rendszerek, melyeket a legjobb
minőségű, mindkét oldalán bevonattal ellátott acélból gyártják. A rendszerek minden elemét úgy
tervezték meg, hogy biztosítsák a megfelelő összeillesztést, ill. a gyors és egyszerű szerelést.
Az ereszcsatorna alakja és mélysége garantálja a hatékony vízelvezetést, még intenzív és hosszan
tartó csapadék esetén is.

AZ ELEMEK LEÍRÁSA
INGURI 125/87
INGURI 150/100

3

150

méretek [mm]

1

100

125

5

2

8

4

87

9

7
6

10

19

20

18
80

16

90

17

11

15
12

14
64

13

1

Ereszcsatorna

2

Csatornatartó

3

Belső szeglet

4

Külső szeglet

5

Túlfolyásgátló

6

Csatornatoldó

7

Stabilizátor

8

Véglemez

9

Betorkolócsonk

10

Lefolyócső csőkönyök

11

Lefolyócső

12

Elágazás

13

Vízlopó szűrőbetéttel

14

Kifolyócső

15

Karmantyú

16

Lefolyócső tartóbilincs

17

Csavaros csőbilincs

18

Dűbelek (tüskék)

19

Csatornavas szelemenre

20

Kompakt csatornavas
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ELŐNYEI INGURI
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ÉVEKEN ÁT PROBLÉMA NÉLKÜL

30

Az INGURI rendszer 30 év gyártói garanciával rendelkezik. Ilyen hosszú garanciális időt az alapanyagok magas
minősége és a gyártó sokéves tapasztalata biztosítja. A legmagasabb műszaki paraméterekkel rendelkező
anyagok használatának köszönhetően olyan terméket adunk vásárlóinknak, mely éveken át probléma nélkül
ellátja feladatát.

AZ OTTHONOD VÉDELME

EGYSZERŰ SZERELÉS

A megfelelő ereszcsatorna rendszer alkalmazása lehetővé teszi a csapadékvíz hatékony elvezetését a
tetőfedésről, ami döntő fontosságú a tartóssága és funkcionalitása szempontjából. Megvédi az épület
homlokzatát a nedvesség okozta károktól is. Az INGURI 125/87 és 150/100 rendszerek komplett ereszcsatorna
rendszerek, amelyek a legjobb minőségű szerves vagy Aluzinc bevonatú acélból készülnek. Ez a rendszer
hatékonyan védi az otthonát.

Az INGURI rendszer tökéletesen illeszkedő elemekből áll, amelyeknek köszönhetően az összeszerelés egyszerű
és gyors. Az ereszcsatorna rendszer minden eleme, toldó és rögzitő biztosítják a rögzítés pontosságát és
helyességét.

A MEGBÍZHATÓ TÖMÍTÉS

INGURI AZ ÚTON

A tömítéssel ellátott stabilizátoros csatlakozó alkalmazásának köszönhetően a rendszerelemek csatlakozásai
változó időjárási körülmények között is tömítettek maradnak. A rugalamas és biztonságos csatlakozások
megvédik a rendszert s annak tömítettségét még a termikus hatások következtében fellépő mozgások esetében
is pl.erős fagyok esetén. Az ereszcstornát tömítéssel ellátott végelem egészíti ki, a szegecselés vagy csavarozás
lehetőségével.

A hosszú elemeket speciális fóliával védjük, ezzel kiküszöbölve a szállítás során való sérülések lehetőségét.
Az ereszcsatornákat egy gondosan előkészített, kalodákkal felszerelt járművel szállítjuk, amely garantálja az
anyag biztonságát. Nagyon fontos a logisztikánk hatékonysága, sebessége és rugalmassága. Ez lehetővé teszi
szállítási szolgáltatásunk legmagasabb szintentartását.

AZ ERESZCSATORNA RENDSZER HATÉKONYSÁGA

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

Az INGURI rendszer ereszcsatornái jelentősen mélyebbek a versenytársak azonos méretű termékeinél. Ilyen
szerkezet megakadályozza az ereszcsatornán kívüli víz túlfolyását, amely heves esőzések idején jelentkezhet. Az
ergonomikus ereszcsatornák védik a homlokzatot a foltoktól

Az ajánlat a színek széles választékát tartalmazza, ennek köszönhetően az ereszcsatorna jól harmonizál a
tetőfedéssel. A megfelelő ereszcsatorna kiválasztása hibátlan befektetési eredményeket és harmóniát garantál.

NAGY ELLENÁLLÓSÁGA A LÉGKÖRI VISZONYOKKAL SZEMBEN

A TELJES AJÁNLAT

A rendszer 0,6 mm vastag acélból készül, mely szerves réteggel van bevonva. A bevonat az időjárási
viszonyokkal és a mechanikai sérülésekkel, valamint a színvesztésért felelős napsugárzás (UV) hatásával szemben
nagy ellenállósággal rendelkező anyag. Az INGURI rendszer kérhető Aluzinc 185 lemezekből is, ami egy további
kétoldalas Easyfilm polimer bevonattal van ellátva.

Az INGURI ereszcsatorna-rendszert is tartalmazó teljes tetőfedés megvásárlásával hosszabb garanciát kap.
* 30 év az ULTIMAT [UTK] bevonat esetében.
* 40 év HERCULIT [HC] bevonat.
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„ERESZCSATORNA

CSATORNATOLDÓ

Az INGURI rendszer csatornáját
célszerűen úgy tervezték meg, hogy
az nagy hatékonysággal vezesse
el az esővizet. Nagy mélysége és
megfelelő profilja még zuhogó eső
esetén is biztosítja a víz hatékony
elvezetését a tetőfedésről, a
túlfolyás kockázata nélkül. Az
ereszcsatornát 4 m és 2 m standard
hosszúságokban gyártjuk.

Az egyes csatornaszakaszokat vagy
a csatornát a szeglettel az erre a
célra gyártott csatornatoldóval
kötjük össze. Az INGURI rendszerhez
kapcsos toldóelemet használunk,
ami erős, tartós kötést biztosít és
gyorsan, egyszerűen szerelhető. A
csatornatoldó standard tartozéka
a tömítés, ami biztosítja a kötés
tömítettségét , maga a toldó pedig
ugyanolyan színű , mint a rendszer
többi eleme ,ami magas szintű
esztétikát biztosít .A csatornatoldó
alapkivitelben stabilizátorral van
ellátva, ami merevíti az összekötést.

BELSŐ SZEGLET / KÜLSŐ SZEGLET
A szegletek biztosítják az
ereszcsatornák esztétikus és
funkcionális összekötését az épület
sarkain. Kínálatunkban 90°-os
standard külső és belső szegletek
szerepelnek, de megtalálható a
135°-os változat is.
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LEFOLYÓCSŐ
Az INGURI rendszerben használt
lefolyócsövek átmérője fi = 87 vagy
100 mm. Standard hosszuk 3 m, ill.
1 m. Rögzítésük a homlokzathoz az
erre a célra szolgáló csőbilincsekkel
történik, amelyek biztosítják a
csövek megfelelő távolságát az
épület falától.

VÉGLEMEZ
Ez az elem az ereszcsatorna
végének lezárására szolgál. Az
ajánlott záróelem nagy mélységű és
tömítéssel van felszerelve.

CSŐBILINCS/CSAVAROS BILINCS

CSATORNAVAS SZELEMENRE

Ajánlatunkban kétféle csőbilincs
szerepel: tetszőleges fajtájú
rögzítéshez szerelési furatokkal
ellátva, ill.a dedikált kötőelemhez
kialakítva.

ELÁGAZÁS

A csatornavas szelemenre
közvetlenül a tető szarufájára van
felszerelve.

Ha két lefolyócsövet egy közös
kifolyócsőbe kell bevezetni, akkor
elágazást kell használni.

KOMPAKT CSATORNAVAS

KARMANTYÚ

A Kompakt csatornavas az
ereszcsatorna rögzítő eleme, amely
a homlokdeszkához van rögzítve.

Ennek az elemnek a gondos
kivitelezése biztosítja, hogy nincs
szivárgásveszély az összekötések
helyein.

VÍZLOPÓ

DÜBELEK CSAVAROS BILINCSHEZ

Ez az elem megakadályozza, hogy a
vízzel együtt olyan szennyeződések
mint levelek, madártollak, apró
gallyak a földalatti csatornába
kerüljenek , illetve lehetővé
teszi a bekerült szennyeződések
eltávolítását. A rendszer így nem
tömődik el, és megfelelően teljesíti
funkcióját. Emellett kinyerhetjük az
esővizet hasznositásra.

A bilincsekhez külömböző
hosszúságú dübeleket biztosítunk:
160, 250 és 300 mm.

CSATORNATARTÓ

TARTOZÉKOK

Ez az elem, amely lehetővé teszi az
ereszcsatorna kiegészítő rögzítését
a tetőszerkezethez.. Nagy terhelés,
pl. hócsuszamlás esetén megelőzi
az ereszcsatorna deformálódását ill.
leszakadását

Biztosítjuk az ereszcsatorna
rendszerekhez szükséges
kiegészítők elérhetőségét: spray,
szilikonok, javító festék.

BETORKOLÓCSONK

KIFOLYÓCSŐ

A betorkolócsonk fogadja a vizet
az ereszcsatornából, és vezeti be a
lefolyócsőbe. Ennek az elemnek a
kialakítása és megfelelő szerelése
nagymértékben befolyásolja
az egész vízelvezető rendszer
funkcionalitását. Az INGURI
rendszer betorkolócsonkja nagyon
jól illeszkedik a többi elemhez, ami
tömített és megbízható szerelést
tesz lehetővé. Kapható változatok:
125/87, 125/100, 150/100.

A csatornarendszer kimeneti eleme
a kifolyócső, amely elvezeti a vizet a
lefolyócsőből. A termék hajlásszöge
63°, átmérője pedig fi = 87 vagy
100 mm.

TÚLFOLYÁSGÁTLÓ

LEFOLYÓCSŐ CSŐKÖNYÖK

A túlfolyásgátló megakadályozza,
hogy a szeglet oldalán túlfollyon
az esővíz. Ennek főleg olyan belső
szegletnél van jelentősége, amely
a vápalemezből vesz át nagy
mennyiségű vizet. Díszítő funkciója
is van.

A csőkönyök biztosítja a
vízelvezetés általunk kívánt útjának
kialakítását a tetőhéj és a homlokzat
között. A csőkönyök hajlásszöge
63°.
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SZÍNVÁLASZTÉK

ALAPANYAG

INGURI

Az INGURI ereszrendszer gyártásához használt anyagok beszállítói
elismert acélipari cégek a legjobb minőségű horganyzott Alucink és
bevonattal ellátott acéllemezeket szállítják, amik az ereszrendszerek
alapanyagai.

Az INGURI ereszcsatornák tűzihorganyozott
alapanyagból készülnek, amelyre vegyi tisztítás
és passziválás után több rétegben korrózióvédő
és szerves dekorációs bevonatot visznek fel . A
lemezvastagság 0,6 mm, a szerves réteg pedig
olyan anyag, amely igen ellenálló az időjárási
tényezőkkel, ill. a mechanikai sérülésekkel és a
szín kifakulását okozó UV-sugárzással szemben.

CSERESZNYE

GRAFIT

TÉGLA

BARNA
CSOKOLÁDÉ

A beszállítók gondos kiválogatása óriási jelentőséggel bír a termék
minősége és tartóssága tekintetében. Ez főként a termék korrózióval és
színelváltozásokkal szemben való ellenállásában látszik meg.
Az INGURI ereszrendszer sokéves garanciával rendelkezik.

SÖTÉTBARNA

FEHÉR*

FEKETE
Bevont lemez rétegrendjei

A lakkréteg
vastagsága

A cinkbevonat Korvastagsága
rózióállóság

Az UV
sugárzás ellenállóképessége

Garanciális
időszak (év)

50 µm

275 g/m2

RUV3

30

RC4

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Alumínium-cink ötvözettel a tűzihorganyzáshoz
hasonló eljárással mindkét oldalán bevont
acéllemez. E bevonatnak köszönhetően a
lemezek megfelelnek a levegőn, ill. nedves
környezetben fellépő korrózióval szembeni
ellenállóképességre vonatkozó legszigorúbb
követelményeknek is. Ezen túlmenően Easy Film
polimer védőréteggel is el van látva,

ALUZINC

A bevonat
vastagsága

185 g/m2

Korrózióállóság

RC3

Ellenáll az UV
sugárzásnak

nem alkalmazható

Garanciális
időszak (év)

15

Jelmagyarázat
* A fehér szín csak az INGURI 150/100 rendszerben kapható.

A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a pontos színmegjelenítést, ezért a
bemutatott színek tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valóságtól.

Szerves bevonat

Alapozó bevonat

Korróziógátló
bevonat

Fémbevonat

Acélmag

A garanciális feltételek a garancialevélben vannak összefoglalva.
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ÚJ BÁDOGOS ELEMEK KÍNÁLATUNKBAN!
OROMSZEGÉLY III
Két részből álló bádogos elem ami egy alsó elvezető
vályúból és egy felső oromszegélyből áll. Ismertető jegyei
az oldalán kialakított esztétikus mintanyomatok. További
előnyei az alsó részben kialakított rögzítési pontok
mélyedései, melyeknek köszönhetően nem szükséges
már csavarral rögzíteni az oromszegély tetején, hanem
falcolással összekapcsolható s egyúttal rögzíthető is.

LAMBDA 2.0 PANELTOLDÓ
[BÁDOGOS ELEMEK ÚJ VERZIÓJA]
A panelek hosszirányú összekötését biztosító ún.toldó.
Garantálja ezen kapcsolatok magas esztétikáját.

FALSZEGÉLY DILATÁLÓ LÉCCEL

OROMSZEGÉLY III - LAMBDA 2.0

Kétrészes bádogos elem, mely a fal és a burkolat közötti
tömítés biztosítására szolgál. Biztosítja a lemezek szabad
mozgását hőtágulás hatására.

Az oromszegélyt esztétikus oldalsó dombornyomatok
jellemzik. További előnyt jelentenek az alsó részen
található rögzítési mélyedések, amelyeknek
köszönhetően a rögzítő csavarok gyakorlatilag
láthatatlanok a szem számára.

ERESSZEGÉLY

UNIVERZÁLIS ALSÓ ERESZSZEGÉLY /
OROMSZEGÉLY MEGHOSSZABÍTÁSA

Bádogos elem, mely a víz elvezetésére szolgál a fóláról
az ereszbe (homlok tartóvasak esetében) vagy az alsó
eresszegélyen túlra (szarufára szerelt tartóvasak esetében)
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A BP2 márka folyamatosan fejleszti és ügyfelei igényeihez igazítja termékeit,
ezért aktualizáltuk és frissítettük a kínálatunkban szereplő bádogos elemeket,
minek köszönhetően lerövidül a tetőn végzett munka ideje és garantálja a szolíd
magas esztétika elérését. Professzionális beépítésük kulcsa a minden részletében
kidolgozott tetőfedés sikerének.

Az univerzális alsó eresszegély
ismertetője a speciális alsó hajtása,
ami egyrészt az ereszalj lezárására
szolgál, másrészt pedig mint az
ormszegély meghosszabításaként
is funkcionál.
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BÁDOGOS ELEMEK

GERINCLEMEZEK

NEW

85

A gerinclemezek és más bádogos elemek elengedhetetlen részét képezik minden
szakszerűen kivitelezett tetőfedésnek. Védenek a beázásoktól és a szelektől,
ugyanakkor hozzájárulnak a tető esztétikus megjelenéséhez.

Standard bádogos elemek 2 m
hosszig és 0,5mm vastagságig.
Nem standard bádogos elemek 8 m
hosszig és 2 mm vastagságig.

A bádogos termékek a cserepes lemezekkel, trapézlemezekkel és tetőpanelekkel
azonos szín- és bevonattal készülnek.

35

35

7
23

75
30

75

75

175
230

OROMDESZKA SZEGÉLY

175

10

10

230

230

GERINCLEMEZ IZI

FÉLKÖRÍVES GERINCLEMEZ

GERINCLEMEZ ZET

NEW

55

120

75

137

130

45
130

20

20

25
60

20

80

82
20

50
80

OROMDESZKA
SZEGÉLYEK II

OROMDESZKA
SZEGÉLYEK I

20

95

20

40

15

15

50

OROMDESZKA
SZEGÉLYEK III

109

70

301

215

FÉLKÖRÍVES SZÉLES GERINCLEMEZ
55

90

TRAPÉZ GERINCLEMEZ

NEW

130

45
20

25

OROMDESZKA SZEGÉLYEK II LAMBDA 2.0

20

h=80

90

OROMDESZKA SZEGÉLYEK III LAMBDA 2.0

112
150

220

20

15

130

VÉGLEMEZ GERINCELEMHEZ

76

35
225

GERINCLEMEZ VÉGZÁRÓ

77

Bádogos elemek és tartozékok

www.bp2.eu

VÁPASZEGÉLY ÉS ERESZSZEGÉLYEK

FALSZEGÉLYEK

10

25

NEW

NEW

15

190

25

NEW

30

17

85

20

15

10

175

15

175

10

100

20

VÁPASZEGÉLY

165

20

20

20

85

85

FELSŐ ERESZSZEGÉLY

UNIVERZÁLIS ALSÓ ERESZSZEGÉLY/
OROMDESZKA SZEGÉLY TOLDAT

110

FALSZEGÉLY I

DILATÁCIÓS LÉC

FALSZEGÉLY
DILATÁCIÓS LÉCCEL

KIEGÉSZÍTŐK
105

NEW

30
120

20

52

NEW
29

100
26
15

120
10

INDÍTÓ FELSŐ ERESZSZEGÉLY LAMBDA 2.0

15

12

25

ERESSZEGÉLY
PANEL ÖSSZEKÖTŐ LAMBDA 2.0

UNIVERZÁLIS SZELLŐZTETŐ BÁDOGOS ELEM

27

196

70

25

49
120

INDÍTÓPROFIL ZET Look

78

90

62

100

HÓFOGÓ
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Tartozékok
A Termékkínálatunkat tartozékok
egészítik ki. Lehetővé teszik a szakszerű
szerelést és a tető vagy a homlokzat
védelmét. A kínálatunkban neves
gyártók kiváló minőségű termékei
szerepelnek, amelyek folyamatosan
elérhetők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gerincszalagok,
tömítések (expanziós is)
rögzítőelemek,
bádogos szilikonok,
szellőzőkémények,
tetőjárdák elemei,
Bevilágítók,
tömítőgallérok,
tömítőszalagok,
tetőfóliák,
bádogos és TORX típusú csavarok

www.bp2.eu

A TORX csavarok alacsony széntartalmú acélból , EPDM
alátéttel , a lemezek fához történő rögzítéséhez. Dedikált
a moduláris (MODULAR SERIES) és kompakt (COMPACT
SERIES) cserepeslemezekhez. Ezek a csavarok a lemezek
függőleges bordáin való összfűzésre is alkalmasak. A TORX
csavarok fő előnye a fej ergonomikus formája, amelynek
köszönhetően kevésbé láthatók, esztétikus megjelenést
kölcsönöz az egész tetőnek.
A csavarok a tetőfedő anyaggal megegyező színekben
kaphatók.

Tetőjárdák

Kemények és tetőablakok
A tető megfelelő szellőztetése kulcsfontosságú a felesleges
vízpára épületből való elvezetésének, miközben megakadályozza
a lecsapódását a belterekben. Kínálatunkban szerepelnek
szellőzőkémények mindazokkal a tartozékokkal együtt, amelyek lehetővé
teszik szigetelt beépítésüket a tetősíkba, valamint olyan kiegészítők
mint: antennaáttörések, szellőzők .A kémények kínálata minden típusú
tetőfedéshez igazodik.
A kémények kaphatók kiegészítő hőszigeteléssel ellátott változatban is
, amely meggátolja a páralecsapódást a szellőzőcsatornában. Ezeknek
a használatát a magas nedvességű helyiségek mint konyha, fürdőszoba
vagy garázs szellőztetésére ajánljuk.
Az általunk kínált tetőablakok felhasználása lehetővé teszi a tetőterek
kihasználását, teljes
megvilágításuk biztosításával. A tető dőlésszögétől vagy a szarufák
távolságától függetlenül, olyan ablakokat lehet választani, amelyek az
ügyfél igényeinek és elvárásainak megfelelnek.
Ezen túl, kínálunk megoldásokat kifejezetten nedves helységekhez,
alacsony dőlésszögekhez vagy elektromos vezérléssel rendelkező
egyedi ablakokat is. Az ablak nyitásának lehetőségei egyszerű
tisztántartást garantál, a fa a gyártás során megfelelő védelemmel van
ellátva további karbantartás nélküli sokéves használatot tesz lehetővé.

A tetőjárda rendszerek a tetőtartozékok olyan elemei, amelyek telepítése lehetővé teszi a kéményekhez,
szellőztetőkhöz és antennákhoz való biztonságos hozzáférést. A hozzáférés az
év bármely időszakában lehetséges, még a hótakaró sem zavarja. A tetőjárdák szerelését követően a
tetőfedés mechanikai károsodásának (benyomódásának) veszélye is kiküszöbölődik.
A rendszer minden említett eleme kiváló minőségű, horganyzott és porfestett acélból készül. A hosszú
évek felhasználását garantálják anélkül, hogy festeni vagy javítani kelljen az esetleges korrózi által okozott
károsodásokat. A felépítésüknek köszönhetően nagyon erős szélterhelést bírnak, és a hó ´valamint a jég
hatásait egy speciálisan kialakított bordázott ,csúszásgátló felület ellensúlyozza . Ezek a termékek széles
színválasztékban kaphatók, ami lehetővé teszi a tetőhéjazat színének a kéményseprő járda és a rendszer
egyéb elemeivel történő szinkronizálását.
Elérhető termékek:
• kéményseprő járdák
• kéményseprő lépcsők
• Hófogók

Tető bevilágítók
A tetőbevilágítók olyan trapézprofilok, melyek fényáteresztő
polikarbonátból készülnek.
Épületek megvilágítására szolgálnak, előnyeik az
alacsonyabb költségek az üvegből
készült változatokhoz képest, és a fűtetlen csarnokokba való
beépítés lehetősége.
Kapható profilok: T18, T18 ECO,T35, T50*
* megrendelésre
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82. SINUS
83. T7, T14
84. T18, T18 ECO
85. T35, T35 ECO
86. T50, T55
87. T60, T80
88. T130, T135-930
89. T135-950, T153
90. T160, T200

Trapézlemezek
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ÚJDONSÁG KÍNÁLATUNKBAN A
SINUS HULLÁMLEMEZ!
Korábban legfőképp a nagykiterjedésű tetők, de a kisebb épületek, például garázsok, ólak tető- vagy homlokzatburkolataként is jól használható.
Egyre gyakrabban használják a modern lakóépületeknél is.
A SINUS hullámos profil a hagyományos forma és a legújabb védőbevonatok sikeres kombinációjának példája. A klasszikus formákra utalva a
kidolgozási lehetőségek széles skáláját kínálja, melynek köszönhetően a fedés érdekes vizuális hatást nyer.

Műszaki paraméterek [mm]

76

R 23,85

Hasznos szélesség

1064

Teljes szélesség

~1100

Profil magasság

18

E

Anyagvastagság

0,5–1,0

D

Maximális gyártási hossz

8000

1064

GARANCIA
AKÁR 40 ÉV

84

EGYSZERŰ
TELEPÍTÉS

PERFORÁCIÓS
LEHETŐSÉG

85

Trapézlemezek

www.bp2.eu

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

1177

Fedőszélesség

1100

Fedőszélesség

1075

Fedőszélesség

1125

Teljes szélesség

~1210

Teljes szélesség

~1161

Teljes szélesség

~1125

Teljes szélesség

~1173

Profilmagasság

7,0

Profilmagasság

13

Profilmagasság

17

Profilmagasság

17

Lemezvastagság

0,5–1,0

Lemezvastagság

0,5–1,0

Lemezvastagság

0,5–1,0

Lemezvastagság

0,5–1,0

Ajánlott max. lemezhossz

6000

Ajánlott max. lemezhossz

8000

Ajánlott max. lemezhossz

12 000

Ajánlott max. lemezhossz

12 000

117

18

99
D

110

35

E
84

33
1177

75

101

D

E

E
71

1100

33

134

D

63
1075

40

30

188

155
D
E

117

37

71

1125

Kínálatunk kiterjed a perforált trapézlemezekre is. Részleteket (forma, méret,
lyukminta és egyebek) egyénileg kell egyeztetni az értékesítési osztállyal.
További információk az 124. oldalon.
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Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

1065

Fedőszélesség

1080

Fedőszélesség

1055

Fedőszélesség

1020

Teljes szélesség

~1106

Teljes szélesség

~1120

Teljes szélesség

~1100

Teljes szélesség

~1054

Profilmagasság

34

Profilmagasság

34

Profilmagasság

47

Profilmagasság

53

Lemezvastagság

0,5–1,0

Lemezvastagság

0,5–1,0

Lemezvastagság

0,5–1,0

Lemezvastagság

0,5–1,0

Ajánlott max. lemezhossz

12 000

Ajánlott max. lemezhossz

12 000

Ajánlott max. lemezhossz

12 000

Ajánlott max. lemezhossz

12 000

212

D

32

20

270

D

90

180
1080

29

255

34

50
D

D

E

E

1065

264

38

E

E
120

144
1055

137

118

255
1020

Kínálatunk kiterjed a perforált trapézlemezekre is. Részleteket (forma, méret,
lyukminta és egyebek) egyénileg kell egyeztetni az értékesítési osztállyal.
További információk az 124. oldalon.
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Műszaki paraméterek [mm]
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Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

1002

Fedőszélesség

1130

Fedőszélesség

1011

Fedőszélesség

930

Teljes szélesség

~1040

Teljes szélesség

~1165

Teljes szélesség

1045

Teljes szélesség

~974

Profilmagasság

61

Profilmagasság

82

Profilmagasság

134

Profilmagasság

135

Lemezvastagság

0,7–1,25

Lemezvastagság

0,7–1,5

Lemezvastagság

0,7–1,5

Lemezvastagság

0,7–1,5

Ajánlott max. lemezhossz

12 000

Ajánlott max. lemezhossz

14 000

Ajánlott max. lemezhossz

14 000

Ajánlott max. lemezhossz

14 000

66

90

94
E

E

D

D
282

250
1002

337

247

65
1130

78

258

87

87

E

E

D

D
310

221

1011
930

Kínálatunk kiterjed a perforált trapézlemezekre is. Részleteket (forma, méret,
lyukminta és egyebek) egyénileg kell egyeztetni az értékesítési osztállyal.
További információk az 124. oldalon.
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Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Műszaki paraméterek [mm]

Fedőszélesség

950

Fedőszélesség

840

Fedőszélesség

750

Fedőszélesség

840

Teljes szélesség

~994

Teljes szélesség

~880

Teljes szélesség

~790

Teljes szélesség

~883

Profilmagasság

134

Profilmagasság

155

Profilmagasság

162

Profilmagasság

200

Lemezvastagság

0,7–1,5

Lemezvastagság

0,7–1,5

Lemezvastagság

0,75–1,5

Lemezvastagság

0,75–1,25

Ajánlott max. lemezhossz

14 000

Ajánlott max. lemezhossz

14 000

Ajánlott max. lemezhossz

14 000

Ajánlott max. lemezhossz

15 000

89

89

316

280

170

110

110

E

E

D

D

228

240

40

420

250

140

221

199

E

E

D
40

D

210

79

750

840

950
840

Kínálatunk kiterjed a perforált trapézlemezekre is. Részleteket (forma, méret,
lyukminta és egyebek) egyénileg kell egyeztetni az értékesítési osztállyal.
További információk az 124. oldalon.
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Falkazetta és
PROSYSTHERM

94. Falkazetta
95. Szerelés
96. PROSYSTHERM tűzfal 90 perc.

Falkazetta és PROSYSTHERM
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FALKAZETTÁK

SZERELÉS

Az ipari létesítményekre magas tűzállósági
követelmények vonatkoznak és a felhasznált
anyagoknak magas szigetelő tulajdonságokkal
kell rendelkezniük. A falkazettát ilyen
felhasználásra szántuk.

A falkazetták a tartóoszlopokra kerülnek felszerelésre [1]
Műszaki paraméterek [mm]

A homlokzati rendszerek belső elemeként
használt terméket elsősorban a gyorsaság és
könnyű szerelés jellemzi. Külső borításként
bármilyen külső burkolat használható (trapéz és
hullámlemez, LINEA homlokzati panel, SKRIN
kazettás homlokzatburkolat).

A

100

B

130

C

160

D

200

A rögzítőelemet az oszlopok anyagához mérten válasszuk meg [3]
A tömítőszalagot az oszlopok mentén felragasszuk [2], majd a kazetta homlokán [5], valamint a
kazetták közé [6] .
A kazetták függőlegesen egymáshoz történő összekötésére 4,8 mm x 20 mm-es kötőelemet [4]
használunk.
A kazetták vízszintes összeköttetésénél [7] kb. 1 cm-es hézagot kell tartani, hogy a szerkezet
szabadon dolgozhasson.

600

[7]

A, B,
C, D

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Kínálatunk kiterjed a perforált trapézlemezekre is. Részleteket (forma, méret,
lyukminta és egyebek) egyénileg kell egyeztetni az értékesítési osztállyal.
További információk az 124. oldalon.
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PROSYSTHERM
TŰZFAL 90 PERC.

Keresztmetszet oldalnézet

A kazetták hosszanti összekötése

[1]
[2]
[3]

A BP2 által kínált PROSYSTHERM fal garancia a magas tűzállóságra
az ipari csarnokoknál, ugyanakkor ez a termék magas hő- és
hangszigeteléssel is rendelkezik. Fő alkalmazási területe a kereskedelmi,
ipari létesítmények, raktárak, középületek.

[4]
[5]
[6]

A ROCKWOOL kétsűrűségű ásványgyapot lemezek kiváló minőségű
szigetelőanyagok. A rendszert az SFS INTEC tömítő- és rögzítőtermékei
egészítik ki, amelyeknek köszönhetően a szerelés gyorsabb és
egyszerűbb.

[7]
[8]
[9]

A PROSYSTHERM rendszer fal EI90 osztály besorolású (tüzet nem
terjesztő, úgy az épület belsejéből, mint a kívülről ható tűz esetében
és tűzálló 90 percig). PROSYSTHERM néhány nagyon egyszerűen
szerelhető elem együttese. A rendszer részelemeit számos (méret,
anyag, szín) változatban kínáljuk. A rendszer ilyen felépítése sokkal
nagyobb mozgásteret biztosít a megjelenés és a burkolati változatok
egyéni elvárásokhoz igazításában, mint a szendvicspanelek alkalmazása.

[10]

„[1] Tartóoszlopok

[6] 5,5×63 mm-es távtartó kötőelem

[2] Tömítés

[7] Trapézlemez

[3] Falkazetta

[8] Tömítés

[4] 4,8x20 mm-es kötőelem

[9] Belőtt dübel ( legalább 3 db minden kazetta oldalára).

[5] Kettős sűrűségű ásványgyapot

[10] A kazetták hosszanti összekötése
„

Hagyományos rendszer - szigetelés
szabványos ásványgyapottal:

A mellékelt ábra az ásványgyapottall
végzett hagyományos
hőszigetelési módszerek
leggyakoribb problémáit mutatja
be. A PROSYSTHERM rendszer
innovatív elemei egyedülálló
tulajdonságaiknak köszönhetően
lehetővé teszik az ábrán feltüntetett
összes probléma kiküszöbölését.

[1]
[2]
[3]
[4]

[1]Átfagyást okozó hőhíd jelenség fellépése.
[2]Rezgések átvitele (alacsony hangszigetelés).
[3] Gyapot süllyedése
[4] A szigetelésre való hely hiányos kihasználása.

Falkazetta 			

98

Ásványgyapot 			

Trapézlemez 			

PROSYSTHERM

99
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100. Falpanelek
102. Tetőpanelek

Szendvics panelek

SZENDVICS
PANELEK
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CORE
COREPiR

PuR

HPP PSD
PUR/PIR Falpanel látszó rögzítéssel

CORE
COREPiR

PuR

HPP PSF
Falpanel PUR/PIR rejtett rögzítéssel

HPP MDD
Falpanel ásványgyapottal, látható rögzítéssel

COREwool

Jelmagyarázat

PUR / PIR hab

önfúró csavar

önfúró csavar

önfúró csavar

tömítés
ásványgyapot

tömítés

fólia

fólia
PUR/PIR

Panel vastagsága PUR [mm]
Panel vastagsága PIR [mm]

25

40
-

-

Súlya [kg] 1/m2

9,31

9,88

Mag

PUR/PIR

Fedőszélesség

1000 mm

50

60

80

100

120

150

50

60

80

100

120

150

10,26

10,64

11,40

12,16

12,92

14,12

Teljes szélesség

1018 mm

Min. panel hossza

2,50 m

Max. panel hossza

13,50 m

Lemezvastagság
külső/ belső

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

U érték [W/m2k]

0,78

A profilozás típusa
külső/ belső COREPUR

ásványgyapot

PUR/PIR

Panel vastagsága PUR
[mm]
Panel vastagsága PIR
[mm]

40
-

60

80

100

120

60

80

100

120

11,56

12,32

12,32

13,89

Panel vastagsága [mm]
Súlya [kg] 1/m2

60

80

100

120

150

14,18

15,70

17,70

19,70

22,70

Mag

ásványgyapot 100 kg/m3

Fedőszélesség

1000 mm

Teljes szélesség

1018 mm

Súlya [kg] 1/m2

10,8

Mag

PUR/PIR

Min. panel hossza

2,50 m

Fedőszélesség

1000 mm

Max. panel hossza

13,50 m

Teljes szélesség

1047 mm

Min. panel hossza

2,50 m

Lemezvastagság
külső/ belső

0,5 –0,7 / 0,5–0,7 mm

Max. panel hossza

13,50 m

U érték [W/m2k]

0,50

0,41

0,34

0,28

Lemezvastagság
külső/ belső

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

PSD – Mikroborda/Sávos

U érték [W/m k]

0,50

PVS – Mikroborda/Fiberglass

PSF – Mikroborda/Sávos

Bevonatok

RAL, HC, HPS200

PKS – Mikroborda/Bitumenized felt

A profilozás típusa
külső/ belső

PFL - Mikroborda/Sima*

Tartozékok

rögzítő rendszer, tömítések, szegélyek

PSL– Mikroborda/Sima*

Bevonatok

RAL, HC, HPS200

Bevonatok

RAL, HC, HPS200

Tartozékok

rögzítő rendszer, tömítések, szegélyek

Tartozékok

rögzítő rendszer, tömítések, szegélyek

A profilozás típusa
külső/ belső COREPIR

0,5

0,41

0,34

0,26

0,21

0,17

0,14

2

0,38

0,27

0,21

0,17

A profilozás típusa
külső/ belső

MDD – Mikroborda/Sávos
FDD – Mikroborda/Sávos perforált
MDL - Mikroborda/Sima*

* Sima profilozás esetén enyhe felületi hullámosodás
lehetséges - a fegyverzet minimális vastagsága 0,5 mm.

* Sima profilozás esetén enyhe felületi hullámosodás
lehetséges - a fegyverzet minimális vastagsága 0,5 mm.

* Sima profilozás esetén enyhe felületi hullámosodás
lehetséges - a fegyverzet minimális vastagsága 0,5 mm.

PROFILOZÁS TÍPUSAI:

PROFILOZÁS TÍPUSAI:

PROFILOZÁS TÍPUSAI:

Lehetőség van szendvicspanelek
készítésére nem szabványos
paraméterekkel. A részletekről
egyénileg kell megállapodni az
értékesítési részleggel.
PSD

102

PVS

PKS

PSL

PSF

PFL

MDD

FDD

MDL
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CORE
COREPiR

PuR

HPT TD5
PUR / PIR tetőszendvicspanel

CORE
COREPiR

PuR

HPT TD3
PUR / PIR tetőszendvicspanel

CORE

wool

HPT MTD
Tető szendvicspanel ásványgyapottal

COREpur

HPT TK5 CB
Fordított PUR tetőszendvicspanel

PUR
tömítés

tömítés

PUR/PIR

PUR/PIR

fólia

fólia

tömítés
ásványgyapot

fólia
hüvely

śruba
Panel vastagsága PUR
[mm]
Panel vastagsága PIR
[mm]

30

40
-

-

50
-

60

80

100

120

Panel vastagsága PUR
[mm]

60

80

100

120

Panel vastagsága PIR
[mm]
Súlya [kg] 1/m2

40
-

50
50

60
60

80

100

80

100

10,21 10,59 10,97 11,73

12,49

Panel vastagsága [mm]

60

80

100

120

150

Panel vastagsága [mm]

30

Súlya [kg] 1/m2

16,85

18,85

20,85

22,85

25,85

Súlya [kg] 1/m2

8,08

Mag

ásványgyapot

Mag

PUR

Fedőszélesség

1000 mm

Fedőszélesség

1000 mm

Teljes szélesség

1067 mm

Teljes szélesség

1060 mm

8,42

50
8,80

60
9,18

80

100

9,94

10,70

0,23

0,19

Súlya [kg] 1/m2

10,23

Mag

PUR/PIR

Mag

PUR/PIR

Min. panel hossza

2,50 m

Fedőszélesség

1000 mm

Fedőszélesség

1000 mm

Min. panel hossza

2,50 mb

Max. panel hossza

13,50 m

Teljes szélesség

1067 mm

Teljes szélesség

1067 mm

Max. panel hossza

13,50 mb

Min. panel hossza

2,50 m

Min. panel hossza

2,50 m

Lemezvastagság
külső/ belső

0,5–0,7 / 0,5–0,7 mm

Lemezvastagság
külső/ belső

0,4–0,7 mm

Max. panel hossza

U érték [W/m2k]

0,52

U érték [W/m2k]

0,50

FTD – Trapez T-40/Sávos perforált

A profilozás típusa
külső/ belső

TK5 CB – Bitumenized felt/Trapez T-40

MTL - Trapez T-40 / Sima*

Bevonatok

RAL, HC, HPS200

Tartozékok

rögzítő rendszer, tömítések, szegélyek,
bevilágítók

10,61

10,99

11,37

12,13 12,89 13,65

13,50 m

Max. panel hossza

13,5 m

Lemezvastagság
külső/ belső

0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm

Lemezvastagság
külső/ belső

0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,7 mm

U érték [W/m k]

0,67

Współczynik U [W/m2k]

0,51

A profilozás típusa
külső/ belső

TD3 – Trapez T-40/Sávos

2

A profilozás típusa
külső/ belső

0,51

0,41

0,35

0,26 0,21 0,18

TD5 – Trapez T-40/Sávos
HPP TL5 - Trapez T-40/Sima*

41

0,34

0,26

0,21

TL3 – Trapez T-40/Sima*
TK3 VR Trapez T-40 / Fiberglass

TK5 VR Trapez T-40 / Fiberglass

Bevonatok

RAL, HC, HPS200

Bevonatok

RAL, HC , HPS200, inox, aluminium

Tartozékok

rögzítő rendszer, tömítések, szegélyek,
bevilágítók

Tartozékok

rögzítő rendszer, tömítések, szegélyek, bevilágítók

A profilozás típusa
külső/ belső

0,42

0,35

0,29

MTD – Trapez T-40/Sávos

Bevonatok

RAL, HC, HPS200

Tartozékok

rögzítő rendszer, tömítések, szegélyek,
bevilágítók

* Sima profilozás esetén enyhe felületi hullámosodás
lehetséges - a fegyverzet minimális vastagsága 0,5 mm.

* Sima profilozás esetén enyhe felületi hullámosodás
lehetséges - a fegyverzet minimális vastagsága 0,5 mm.

* Sima profilozás esetén enyhe felületi hullámosodás
lehetséges - a fegyverzet minimális vastagsága 0,5 mm.

PROFILOZÁS TÍPUSAI:

PROFILOZÁS TÍPUSAI:

PROFILOZÁS TÍPUSAI:

TD5

104

40

TL5

TK5 VR

TD3

TL3

TK3 VR

MTD

0,43

0,35

0,3

PROFILOZÁS TÍPUSAI:

FTD

MTL

TK5CB

105
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NEW

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Műszaki paraméterek
Szélesség A1 min/max - Vízszintes szerelés

300/3000 mm

Magasság B1 min/max - Vízszintes szerelés

300/800 mm

Szélesség A1 min/max - Függőleges szerelés

300/3000 mm

Magasság B1 min/max - Függőleges szerelés

300/1000 mm

Vastagság C1

30 mm

Fuga szélessége - vízszintes /függőleges

25/25 mm

A kazettás homlokzatburkolatok olyan termékek, amelyek sokoldalúságuknak köszönhetően széles körben
használhatók az építőiparban. Jól beválnak homlokzatburkolatként mind az új, mind a korszerűsített
épületeknél. A legkisebb épületek, például garázsok, fészerek vagy családi házak, valamint nagy homlokzat
felületű irodaházak, kereskedelmi, középületek vagy többcsaládos házak burkolására is használhatók.

Szerelőfuratok

ovális 6x15 mm, kerek Ø 9 mm

Szellőzőnyílások

ovális 6x15 mm

Lemezvastagság

1,25 mm

A BP2 ajánlata a termékek széles választékát tartalmazza, amelyek lehetővé teszik a kívánt feladatok
végrehajtását. A kazettás burkolataink vízszintesen és függőlegesen is felszerelhetőek. Az ügyfelek
elvárásainak megfelelően figyelembe véve az acél korróziós osztályát a kazetták védelmére különféle
bevonatokat alkalmazunk. A ügyfél által kívánt szín nem jelent problémát számunkra. Olyan
rendszermegoldásokat dolgoztunk ki, mint a sarok elemek, trapéz alakú elemek stb., amelyeket a tervezők az
építési tervben megkövetelnek. Nem szabványos elemeket is az ügyfél igényeinek megfelelően készíthetünk.

Bevonatok és színek

az ügyfél egyedi igényeinek
megfelelőe

Összekötőelem

rejtett / látható

Szerelési módszer

vízszintes / függőleges

SKRIN KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT

Segítséget nyújtunk a beruházási folyamat minden szakaszában: a létesítmény tervezésének szakaszától
kezdve a megvalósításának, átadásának szakaszáig és a működtetése során.

A SKRIN kazettás homlokzatburkolat legnagyobb és legkisebb méretei

Függőleges elrendezés
a kazettás burkolat szabványos méretei
a kazettás burkolat méretei felár ellenében

Vízszintes elrendezés
a kazettás burkolat szabványos méretei
a kazettás burkolat méretei felár ellenében

A SKRIN kazettás burkolat perforációjára, lehetőséget
kínálunk széles méret- és alakválasztékban.
A részletek egyénileg egyeztethetők az értékesítési
részleggel. További információk a 124. oldalon.
108
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A sarok kazettás burkolat L vízszintes elrendezésű szereléshez
A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

Az alap kazettás burkolat vízszintes elrendezésű szereléshez

15

15

Vízszintes kötés

Függőleges kötés

B1

B1

C1

B1

C1

B1

Fh

Fv
A1

A1

A1
A1

A2

60

A sarok kazettás burkolat U vízszintes elrendezésű szereléshez
A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm, B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

15

15

Az alap kazettás burkolat függőleges elrendezésű szereléshez

Vízszintes kötés

Függőleges kötés

B1

A1

110

60

B1

Fv

Fh

B1

C1

B1

C1

A1

A1

A1

A2

A3
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A sarok kazettás burkolat L függőleges elrendezésű szereléshez
A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A trapéz kazettás burkolat vízszintes elrendezésű szereléshez
A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

B1

B2

B1

15

A1

A2

A1
A sarok kazettás burkolat U függőleges elrendezésű szereléshez
A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A trapéz kazettás burkolat függőleges elrendezésű szereléshez
A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm

B1

B2

B1

15

A1

A2

A3

A1
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Proﬁl podstawowy
Alapprofil 20/9020/90
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P02
ProﬁlZáróprofil
końcowy
20/50
20/50

O05
Obróbka
pozioma
Alsóokienna
vízszintes ablak
szegély dolna

O06
vízszintesokiennej
ablak szegély
támasza
WspornikAlsó
obróbki
poziomej

dolnej

P01
Közbenső
profil 20/50
Proﬁl
pośredni
20/50
P04
Sarokprofil 20/160
Proﬁl narożnikowy
20/160

O07
Függőleges
ablak pionowa
szegély
Obróbka
okienna

O03
Obróbka

Belső sarok szegély
narożnika
wewnętrznego

O01
Proﬁl
startowy
Indító
profil

O02
Obróbka
attykowa
Attika szegély

O04
Obróbka
pozioma
Felső okienna
vízszintes ablak
szegélygórna

114

P07
Wspornik
attykowej
Attika obróbki
szegély támasza

O08
Obróbka
połączenia
Homlokzati
toldó elem
más elemmel való
összegkapcsoláshoz
z innym
elementem elewacji
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A SKRIN kazettás homlokzatburkolat használata
lehetővé teszi homlokzati felületek esztétikus
és tartós kivitelezését. Alkakmazhatók az
egész épületen vagy kiválasztott reprezentatív
részeken, például az épület bejárati
homlokzatain vagy irodai részein. Az épület
egyes homlokzati részeinek kifinomult formával
és lezárásokkal való megkülönböztetése gyakori
megoldás a modern építészetben.
Az ilyen projekteknél a kazettás
homlokzatburkolat széles színválasztéknak és
a méretek rugalmasságának köszönhetően
tökéletes választás. A homlokzat magas
esztétikájának és funkcionalitásának fenntartása
érdekében a rendszerhez sarok idomokat és
egyedileg gyártott elemeket biztosítunk.

www.bp2.eu

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[1] ACÉL FALKAZETTA.
[2] ÁSVÁNYGYAPOT - HŐSZIGETELÉS.
[3] P01 KÖZBENSŐ PROFIL 20/50.
[4] SZÉLVÉDŐ FÓLIA.
[5] TÁMASZTÓ OSZLOP.
[6] TÖMÍTÉS.
[7] RÖGZÍTŐELEM (BELŐTT DÜBEL VAGY CSAVAR).
[8] P03 ALAPPROFIL 20/90.
[9] ÖNFÚRÓ CSAVAR [10] ÖNFÚRÓ CSAVAR [11] SKRIN
KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT

116

[9]
[10]
[11]

A SKRIN homlokzati kazetták használatával
épített függönyfalak előnye a gyors és egyszerű
összeszerelés. Bármilyen falon felhasználhatók,
mert egy konstrukcióra vannak függesztve,
amely egy P03 20/90 alapprofilból készült
acélrács.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

A SKRIN kazettás homlokzatburkolat
kazettainak rögzítése bab alakú nyílásokon
keresztül történik, lehetővé téve a feszültségek
kompenzálását. Mivel az alapprofilok P03
20/90 a kazetták függőleges összeköttetésének
alapját képezik , a kazettákkal azonos színűek
és ezáltal az egységes felület hatását keltik. A
további merevítéshez a P01 20/50 közbenső
profilokat használjuk. A falkazetták vízszintes
összekötése zár megoldáson alapul, a
falkazetták megfelelően profilozott felső és alsó
éleinek köszönhetően.

[1] FALAZOTT HOMLOKZAT
[2] Z PROFILOKBÓL KÉSZÜLT FALKÖTŐGERENDA
[3] FÜGGŐLEGES SZERELÉSI RÁCS PROFILOKBÓL.
[4] ÁSVÁNYGYAPOT - HŐSZIGETELÉS.
[5] SZÉLVÉDŐ FÓLIA.
[6] SKRIN KAZETTÁS HOMLOKZATBURKOLAT
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linea

A homlokzati panelek szabványos méreteinek tartománya [mm]
Panelek fuga nélkül

LINEA
HOMLOKZATI
PANELEK

Panel
eleje

PS 282.417

282

282

PS 177.312

177

177

PS 115.250

115

115

Hasznos

Lemezva- Hasznos
stagság
hosszúság

0,7–1,0

800–6000

Termékkód

Hasznos
fedőszélesség

Panel
eleje

PSF 270.417.15 270

255

PSF 165.312.15 165

150

PSF 103.250.15 103

88

Lemezva- Hasznos
stagság
hosszúság

0,7–1,0

800–6000

méret A

SZÍNVÁLASZTÉK
méret A
800–6000 mm

A LINEA homlokzati panelek tökéletesen
alkalmasok a homlokzaton belüli más típusú
burkolatokkal való összeszereléséhez, mint
például: a kazettás homlokzatburkolattal vagy az
állóférces LAMBDA tetőpanelekkel, ami vonzó
vizuális hatást biztosit.
A színek és bevonat textúrák széles
választékával kombinálva, lehetővé teszi
egyedi homlokzattervek megvalósítását. Az
anyag hőtágulása miatt keletkező feszültségek
kompenzációjának céljából a panel felszerelése
során figyelembe kell venni a homlokzat
felületének hajlását (domborulat).

fedőszélesség

Termékkód

A homlokzati panelek szabványos méreteinek tartománya [mm]
Panelek fuga 15 mm

20 mm

méret B
(hasznos fedőszélesség)
103–282 mm

RAL
1002

RAL
1015

RAL
3000

RAL
3005

RAL
3009

RAL
3011

RAL
5010

RAL
6005

RAL
6011

RAL
6020

RAL
6029

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

RAL
8004

RAL
8017

RAL
8019

RAL
9002

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

RAL
9010

fuga = 15mm

méret B
103–270 mm

méret B
103–270 mm

A LINEA homlokzati panelek fő előnyei
az egyszerű és gyors szerelés, valamint a
burkolatnak a homlokzat alakjához való
igazításának rugalmassága.

A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a pontos színmegjelenítést, ezért a
bemutatott színek tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valóságtól.
A LINEA homlokzati panelek kínálatunkban perforálva is
kérhetők. Részleteket (forma, méret, lyukminta és egyebek)
egyénileg kell egyeztetni az értékesítési osztállyal.
További információk a 124. oldalon.
118

Lehetőség van nem szabványos LINEA panelek gyártására.
A részleteket egyeztetni kell az értékesítési osztállyal.

Ezen kívül egyedi megrendelésre nem szabványos színek és bevonatok is kaphatók,
amelyeket a bemutatott paletta nem tartalmaz .
119
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ACÉLSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONTOT

SÍKLEMEZEK
A termékek széles skálájának gyártására felhasználható alacsony és
magas feldolgozottsági fokú acél anyagokat szállítunk. A síklemezek
vágásához és méretre vágásához valamint a tekercsek áttekercseléséhez
modern gyártósorral rendelkezünk.

Az Acélszolgáltatási Központot(SCS)
azoknak az ügyfeleknek hoztuk létre, akik
meghatározott tulajdonságokkal és feldolgozási
szinttel rendelkező anyagokat keresnek.
Az acélminőségek és bevonatok széles
választékának állandó elérhetőségét biztosítjuk,
valamint az egyedi megrendelések lehetőségét
bármilyen paraméter mellett. A feldolgozás
magában foglalja az áttekercselést, a hosszanti
és keresztirányú vágást, valamint védőfóliákkal
való biztosítását az egyéni igényeknek
megfelelően.
A megbízók által biztosított anyagok
feldolgozásával is foglalkozunk, és a gyártási
folyamatok magas minősége lehetővé teszi
azoknak optimális felhasználását.

A siklemezek perforálását is vállaljuk. Részleteket (forma,
méret, lyukminta és egyebek) egyénileg kell egyeztetni az
értékesítési osztállyal.
A további információk a 124. oldalon.

122

Horganyzott lemezek [mm]

Alucink lemezek [mm]

Bevont lemezek [mm]

Az alapanyag A tekercs
vastagsága
szélessége

Az alapanyag
vastagsága

A tekercs
szélessége

Az alapanyag
vastagsága

A tekercs
szélessége

0,40

1000

0,50

1250

0,50

1250

0,45

1250

0,60

1250

0,70

1250

0,50

1000, 1250, 1500

0,70

1250

1,00

1250

0,60

1000, 1250, 1500

1,00

1250

1,25

1250

0,70

1000, 1250, 1500

1,50

1250

0,80

1000, 1250, 1500

0,90

1250, 1500

1,00

1000, 1250, 1500

1,25

1000, 1250, 1500

1,50

1000, 1250, 1500

2,00

1000, 1250, 1500

Más táblaméretek lemezformátumok és egyéb vastagságok megrendelésre kaphatók.
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VÁGÁSI ÉS ÁTTEKERCSELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Vágás előtt a lemezt fel lehet védőfóliázni vagy
páramentesítő bevonattal ellátni.

Bemeneti paraméterek

VÉDELEM ÉS CSOMAGOLÁS
A feldolgozott anyagot szakszerűen védjük és tároljuk. A
hosszában hasított tekercseket a raklapon álló helyzetben
tároljuk acél pántokkal összekötve, vagy zsugorfóli§zva.

Tekercsek áttekercselése hasítás nélkül.

Műszaki paraméterek*

A tekercsek maximális súlya

10 T

A tekercsek maximális súlya

10 T

A szalag maximális szélessége

1500 mm

A szalag maximális szélessége

1500 mm

Lemezvastagság

0,4–2,0 mm

Lemezvastagság

0,4–2,0 mm

A táblás síklemezek esetében a válogatás és a csomagolás az
egyedi igényekhez igazodik a beérkezett megrendelésnek
megfelelően.

Védelem - fólia típusai
A lemezek védelme érdekében az ügyfél kérésére védőfóliával látjuk el. Nálunk alap, hogy olyan fóliát
használunk, melynek ragasztó rétegének összetétele az adott lemezbevonathoz passzol a vizsgálatoknak
megfelelően: a ragasztóréteg és a fólia típusát és vastagságát úgy határoztuk meg, hogy maximálisan
megfelelő tapadása legyen, és hogy nem károsítsa a bevonatot az eltávolításkor. Különböző paraméterekkel
rendelkező fóliákat kínálunk, amelyeket egyedileg lehet kiválasztani, figyelembe véve:
Keresztirányú vágás vagy táblásítás egyedi igények szerint.

Műszaki paraméterek*

Hosszirányú vágás, szalagokra hasítás egyedi igények
szerint.

Műszaki paraméterek*

Lemezvastagság

0,4–2,0 mm

Lemezvastagság

0,4–2,0 mm

Minimális formátumméret

70×100 mm

Szalag minimális szélessége

70 mm

Maximális táblahossz

6000 mm

* A bemutatott adatok a BP2 kínálatból származó alapanyagra vonatkoznak. A megbízók által biztosított anyag paramétereinek egyeztetéséhez
konzultálnia kell az értékesítési osztállyal. A tekercs áttekercselésénél és hosszirányú hasításánál a következő szabványok szerinti kohászati 
tűrések érvényesek:
• méret- és alaktűrés: EN 10143,
•
• fémbevonatok és felületminőség: EN 10326, EN 10327,
•
• szerves bevonatok és felületminőség: EN 10169.

124

Ragasztó

Fényáteresztő képesség

UV sugaraknak ellenáll

• akril, vízbázisú - ökológiai, vízzel
lemosható,
• akril, oldószer alapú - nem oldódik
vízben, matt bevonatokhoz használjuk
• gumi, oldószer alapú - nem oldódik
vízben, poliészter bevonatokhoz
használjuk.

• fedő és átlátszó fóliák.

• 1 hónaptól 12 hónapig.

A fólia vastagsága

Pára kondenzációja

Alkalmazás

• 35–100μm.

• páramentesítő bevonat.

• univerzális fóliák, a bevonat
típusához és speciális
alkalmazásokhoz, például
lézervágáshoz (Fiber).

Fólia típusa
• MATT/FÉNYES
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LEMEZ PERFORÁCIÓ
A perforált lemezeket széles körben használják a kívánt stílushatás eléréséhez
a külső és belső építészetben. A fémlemez perforáció tökéletes a szellőző
függönyfalrendszerekhez, vagy a homlokzat belülről történő megvilágításához .
A perforált lemezeket bútorok vagy háztartási készülékek elemeként is használják.
A perforáció a gyártói és ipari létesítményeken hangszigetelést és hangelnyelést is
biztosít.
Az állandó kínálatunkból fémes és szerves bevonatú lemezek perforálását kínáljuk. *
A perforált lemezeket átprofilozhatjuk burkolatok és szerkezeti elemek
elkészítéséhez, mint például: trapéz- és hullámlemezek, falkazetták, A SKRIN kazettás
homlokzatburkolat valamint LINEA homlokzati panelek.

A perforációkat sokféle méretben és formában készítjük :

		kerek,

		

ovális (ún. babos),

		négyszögletes,

		hatszögletű,

		csillag,

		Szabálytalan.

Műszaki paraméterek
A szalag maximális szélessége

1500 mm

A lemez vastagsága

0,4–2,0 mm

* Ezen kívül a megrendelő által biztosított anyagok
perforálására is van mód. A részletekről az értékesítési
osztály tud információt adni.
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ALUZINC ÉS HORGANYZOTT BEVONATOK

BEVONT LEMEZEK

HORGANYZOTT [ZN]

ALUZINC [AZ]

BEVONT LEMEZEK [HC, UTK, ICep, INT, RAL]

A lemezek folytatólagos eljárásban mindkét oldalukon
tűzihorganyzottak, ami biztosítja az acélmag
korróziómentességét. Sima és egyenletes felület
jellemzi őket, amely megfelel a legmagasabb esztétikai
követelményeknek.

Alumínium-cink ötvözettel a tűzihorganyzáshoz
hasonló eljárásban mindkét oldalán bevont acéllemez.
E bevonatnak köszönhetően a lemezek megfelelnek a
levegőn, ill. nedves környezetben fellépő korrózióval
szembeni ellenállóképességre vonatkozó legszigorúbb
követelményeknek is. Ezen túlmenően Easy Film
védőréteggel is el van látva, amely védi az éleket a
lemeztekercsekben és javítja a felületek megjelenését. Az
ilyen típusú fémlemezek garanciális ideje 25 év.

A bevont lemezeket tűzihorganyzott vagy a célnak
megfelelő ötvözettel (cink, cink- magnézium, cink
-alumínium) bevont alapanyagból gyártják. Ezt az anyagot
az előzetes kezelés során megtisztítják és passziválási
folyamatoknak vetik alá, majd a sok rendelkezésre álló
bevonat egyikével többrétegben látják el. Ez kiváló
védelmet nyújt az alaprétegnek és az acélmagnak az
időjárási viszonyokkal szemben. A bevonatok vastagsága,
színe és felületi textúrája változhat. A garanciális időtartamuk
elérheti az 55 évet.

A lemez keresztmetszete

Bevont lemez rétegrendjei

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat

Easyfilm*

Fémbevonat

Acélmag

Szerves bevonat

Alapozó bevonat

A részletes garanciális feltételeket a garanciajegy
tartalmazza. A MODULAR SERIES moduláris
tetőcserepek és a COMPACT SERIES kompakt
tetőcserepek esetében a garancia a weboldalon
történő regisztrációt követően válik érvényessé
www.warranty.bp2.eu.

Korróziógátló
bevonat

Fémbevonat

Acélmag

* Aluzinc.
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A BEVONATOK LEÍRÁSA
HERCULIT [HC]

A részletes garanciális feltételeket a garanciajegy tartalmazza. A MODULAR SERIES moduláris tetőcserepek és a COMPACT SERIES
kompakt tetőcserepek esetében a garancia a weboldalon történő regisztrációt követően válik érvényessé www.warranty.bp2.eu.

ICE COVER ZM [ICep]
Garanciális

40 év

Garanciális

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

POLIESTER Interior [INT]

40 mikron vastagságú poliészter lakk Z275 cink vagy ZM120
cink-magnézium réteggel, jellegzetes fát imitáló kinézettel és
megfelelő korrózió és UV sugárzás elleni védelemmel.
Egy ilyen kombináció lehetővé teszi a kültéri felhasználását,
különösen ott, ahol az időjárási viszonyokkal szembeni nagy
időjárásállóság és a magas esztétika szükségeltetik.

Acéllemez 15 μm poliészter réteggel bevonva, sima
és fényes felülettel. A szerves bevonat kis vastagsága
miatt elsősorban beltéri alkalmazásokhoz és ipari
létesitményekhez készült, amelyek nincsenek közvetlenül
kitéve az időjárás hatásainak

CHALKBOARD [C]

MARKERBOARD [M]

A különféle nedvessel törölhető tábla előállítására szánt
bevonatot horganyzott alapon állítják elő, és Chalkboard
típusú lakkal vonják be, amely lehetővé teszi, hogy krétával
lehet rá írni. Kiegészítő fóliavédelemmel van ellátva.

A különféle típusú száraz törlésű tábla gyártására szánt
bevonatot horganyzott alapon állítják elő, és speciális
Markerboard lakkal vonják be. 80–90 GU fényű és 2H
keménységű felület. Védőfóliával védett.

Garanciális

55 év

35 év

IZI / ZET

Európa legjobb kohói számára piacvezető lakkokat gyártó
üzemmel együtt kidolgozott bevonat.
A korábbi bevonatok hosszan tartó megfigyelése és
ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek felismerése
eredményeképpen egy olyan terméket hoztunk létre, mely
számos tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT egy
35 μm vastagságú poliuretánokkal keményített poliészter,
mely rendkívül ellenálló a különféle mechanikai sérülésekkel
szemben.

Vastag (35 μm) szerves bevonat érdekes kristályos textúrával,
vastagon felhordott festékhez hasonlít. A mag cink és
magnézium ötvözetével bevont acélból készül, ami fokozott
védelmet biztosit a korrózió ellen. Ennek eredményeként
jelentősen megnöveszik a fehér és a vörös korrózióval
szembeni ellenállás az RC3 környezetben.
Garanciális időszak: 35 év.

A HERCULIT 40 éves garancia és bevonat színének és
struktúrájának megismételhetősége jellemzi.
Az IZI és a ZET termékeinkre a garanciális idő - 55 év.

POLIESTER Standard [RAL]

ULTIMAT [UTK]
Garanciális

20 év

Garanciális

Garanciális

MODULAR
SERIES

+ INGURI

30 évT

Garanciális

30 év

A 35 μm vastagságú bevonat erősen ellenáll a korróziónak
és az UV sugárzásnak (RC4 / RUV4). A természet
ihlette ULTIMAT felület szemcsés szerkezetű, króm- és
nehézfémmentes és ökológiai termékként újrahasznosítható
is. A rugalmas ULTIMAT bevonattal bevont fémlemez
rendkívül alacsony hőmérsékleten profilozható.

10 év

Az alap szerves bevonat 25 µm vastag. A felület egységes,
sima- fényes vagy fémes. Széles körben felhasználható
anyag. Igen gazdag, univerzális RAL színskála szerinti
színválasztékban kapható.
Garanciális időszak: 10 év

Garanciális időszak: 20 év.
Garanciális időszak MODULAR SERIES: 30 év.
A COMPACT SERIES ULTIMAT [UTK] bevonatú a szín- és
struktúra megismételhetőségű garantált színben, INGURI
ereszcsatorna rendszerrel együtt megvásárolt termékekre a
garancia időtartama 30 évre nyúlik ki.
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A BEVONATOK TULAJDONSÁGAI

ELÉRHETŐ BEVONATOK

Az alábbi összesítés tájékoztató jellegű.

Az alábbi összesítés tájékoztató jellegű.

Kód

Vastagság
Bevonatok

Korrózióállóság

Az UV sugárzás
ellenállóképessége

Garanciális időszak
(év)

HORGANYZOTT [ZN]

200 g/m2
275 g/m2

RC2

nem alkalmazható

nem alkalmazható

Vastagság Bevonatok

Aluzinc [AZ 150]

150 g/m2

RC2

nem alkalmazható

nem alkalmazható

POLIESTER Interior [INT]

15 µm

RA2

nem alkalmazható

nem alkalmazható

POLIESTER Standard [RAL]

25 µm

RC3

RUV2

10

ULTIMAT 35 Standard [UTK]

35 µm

RC4

RUV4

20, 30**

185 g/m2

RC3

nem alkalmazható

ICE COVER ZM [ICep]

35 µm

RC3

HERCULIT [HC]

35 µm

RC4

Aluzinc [AZ 185]

Kód

ZN

AZ 150

INT

RAL

AZ 185

UTK

HC

ICep

200/275
g/m2

150
g/m2

15 µm

25 µm

185g/m2

35 µm

35 µm

35 µm

MODULAR SERIES

















COMPACT SERIES

















CLASSIC SERIES

















LAMBDA 2.0

















25

Trapézlemezek
T7 - T18 / T18 ECO

















RUV4

35

Trapézlemezek
T35 - T55

















RUV4

40 [IZI, ZET - 55*]

Trapézlemezek
T60

















Trapézlemezek
T80 - T200

















* Az IZI és ZET moduláris cserepeslemezekre vonatkozik
**A MODULAR SERIES és COMPACT SERIES ULTIMAT [UTK] bevonatú a szín megismételhetőségben garantált színben INGURI ereszcsatorna
rendszerrel együtt megvásárolt termékeinkre vonatkozik.

A részletes garanciális feltételeket a garanciajegy tartalmazza. A MODULAR SERIES moduláris tetőcserepek és a COMPACT SERIES
kompakt tetőcserepek esetében a garancia a weboldalon történő regisztrációt követően válik érvényessé www.warranty.bp2.eu.
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A profilok más bevonatokban történő gyártáslehetőségeit
külön kell egyeztetni az értékesítési osztállyal.
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PÁRAMENTESÍTŐ
RÉTEG

Tulajdonságok
A páralecsapódás akkor keletkezik , amikor
a légtér állapota eléri a harmatpontot – azt
a hőmérsékletet és páratartalmat, amikor a
levegő nedvességtartalma elkezd lecsapódni.
Erre általában napnyugta idején kerül sor. Éjjel
a lecsapódott pára lecsöpög a szigeteletlen
fedésről. A páramentesítő bevontat egy speciális
kamrákkal kialakított membrán, amely egyrészt a
nedvességet magában tartva megakadályozva
a lecseppenést, másrészt szigeteli a tetőfedést
a vízzel való közvetlen érintkezéstől. A nap
folyamán a nedvesség elpárolog a bevonatból
vissza a légkörbe.

DR!PSTOP
Páramentesítő réteg

SOUNDCONTROL
hangelnyelő bevonat

A pára lecsapódás jelensége a szigeteletlen acél tetőfedésen
fellépő jelenség. Ez a jelenség többféle problémát okozhatja, így
pl. korrózió léphet fel, a tetőtérbe nedvesség kerülhet és az alatta
tárolt anyagok károsodhatnak.
A BLACHPROFIL 2 egyszerű és gazdaságos, de hatékony
megoldást kínál a pára lecsapódás problémájának megoldására, a
DR!PSTOP páramentesítő bevonat alkalmazását.
Ez a lemez alsó oldalára ragasztott öntapadó membrán (filc). A
technológia alapvető előnyei:

A SOUNDCONTROL hangelnyelő bevonat acélból készült tető
és homlokzati lemezeken való alkalmazása hatékonyon növeli a
lemez hangszigetelő képességét. Ennek eredményeként csökken
a csapadék okozta zaj és a hangok terjedése az épületen belül.
A SOUNDCONTROL bevonattal ellátott tetőfedések különféle
típusú épületek, például üzemcsarnokok, sportcsarnokok,
mezőgazdasági létesítmények és lakóépületek esetében
alkalmazzák, amelyek külső méretüknél vagy rendeltetésüknél
fogva kiemelkedő akusztikai tulajdonságokat igényelnek.
A SOUNDCONTROL bevonat rendkívül magas
nedvszívóképességének köszönhetően páramentesítő
membránként is működik. A szerelési utasítások és a létesítmény
szellőztetési követelményei megegyeznek az alábbiakban
ismertetett DR!PSTOP páramentesítő bevonatéval.

• a pára lecsapódásával keletkező nedvesség elnyelése,
• kiegészítő védelem a korrózió ellen (különösen az aktív kémiai
környezetű épületekben, pl. istállókban),
• a standard szigeteléseknél és párazáróknál nagyobb
teherbíróképesség,
nem bomlik le, tépésálló,
• egyszerű eszközökkel könnyen tisztítható (locsolótömlő vagy
magasnyomású mosó),
• a fedés hangszigetelési tulajdonságait javítja,
• nem éghető, baktérium ellenálló. A páramentesítő bevonat
a síklemezre még profilozása előtt kerül fel. Ez ideális tapadást
biztosít a kész termék teljes felületén.

Alkalmazás

Szerelési útmutatók

A DR!PSTOP páramentesítő bevonat
mindenfajta fém tetőfedésű épület esetében
alkalmazható . Többek között megemlíthetők a
lakó és az ipari épületek, a sportlétesítmények,
a gazdasági épületek és mindenféle nyitott
tárolók.
A DR!PSTOP bevonatú lemezekből igény
szerint a kínálatunkban szereplő bármilyen
cserepeslemez vagy trapézlemez profilt
készíthetünk. A tetőlécekre szerelt tetőpanelek
esetén SOUNDCONTROL bevonat alkalmazását
ajánljuk.

A szerelés során a DR!PSTOP
páramentesítő bevonatot feltétlenül
el kell
távolítani azokról a helyekről,
melyek nem biztosítják a párás
levegő elvezetését.
Ez elsősorban a következőkre
vonatkozik:
1. közvetlenül a fal feletti és az
épületen kívüli fedésrészekre ;
2. A lemezek átfedési helyeire –
abban az esetben, ha a tetőfedés
több, hosszában toldott lemezből
áll.
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Az épületek esetében a páralecsapódás
jelenségét súlyosbíthatják a hőmérsékleti
különbségek - az épület belseje meleg marad,
míg a külső hőmérséklet gyorsan csökken. Az
acél tetőfedő anyagok hővezető tulajdonságai
okozzák a meleg helyiségből távozó pára
erős páralecsapódását a tető belső oldalán
. A DR! PSTOP a páralecsapódási folyamat
megállításával garantálja a tetőfedés és az alatta
lévő anyagok hatékony védelmét. A DR! PSTOP
membrán megfelelő működésének feltétele az
épület megfelelő szellőzése. Mivel a nedves
levegő könnyebb, mint a száraz, összegyűlik
a tető alatt. Ahhoz, hogy a páramentesítő
bevonat napközben is ki tudja párologtatni a
nedvességet, elengedhetetlen a párás levegő
megfelelő kivezetése. Ezt a tényezőt figyelembe
kell venni a tető tervezésekor. Az épület
tetőjének szellőztetésének egyik megoldása a
DIN 4108-3 szabvány általi ajánlások betartása.

Este
A harmatponton áthaladva
a pára lecsapódik a tetőfedő
anyag belső oldalán.

Éjszaka
A DR! PSTOP bevonat elnyeli és
visszatartja a páralecsapódást.
Ez megakadályozza a víz
csöpögését, mint egy nyitott
fedés esetén.

Napközben
páramentesítő bevonat
elpárologtatja a magába
szedett nedvességet.

1
2
Megfelelő szellőzés
A kémény lehetővé teszi a nedves levegő távozását.

Helytelen szellőzés
A nedves levegő nem távozik.

FIGYELEM! A felragasztás fix jellegű. A DR!PSTOP® anyagot nem lehet eltávolítani és újra felragasztani. A DR!PSTOP® anyagot
gazdasági épületek tetőfedésein alkalmazva ajánlott évente legalább egyszer gombaölő szerrel lemosni. A kivitelezés során meg kell
szüntetni a kapilláris visszaáramlás lehetőségét. Ezért ,kézzel el kell távolítani a DR!PSTOP® bevonatot a tetőeresz és a tetőgerinc
övezetében (min 10 cm sávban). Az páramentesítő bevonattal rendelkező tetőlemezeknek szorosan illeszkedniük kell a szerkezet
támaszaira és keretére. Ezért ezeket a profiltól függetlenül minden alsó hullámban a támasztékokhoz rögzíteni kell.
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SZÍNVÁLASZTÉK

A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a pontos
színmegjelenítést, ezért a bemutatott színek tájékoztató
jellegűek és eltérhetnek a valóságtól.

POLIESTER Standard [RAL]

[0.7]
RAL
1002

RAL
1015

RAL
3000

RAL
3005

[0.7]

[0.7]

RAL
3009

RAL
3011

RAL
5010

[0.7]

[0.7]

[0.7]

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7035

[0.6]
[0.7]
[1.0]

[0.7]

[0.7]
[1.0]

RAL
9007

RAL
9010

Garanciális

10 év

HERCULIT [HC]

Garanciális

55 év

HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

RAL
6005

HC 9005

RAL
6011

A HERCULIT bevonattal készült MODULAR SERIES ÉS COMPACT SERIES
termékeinkre színárnyalat garanciát vállalunk.

RAL
6029

[0.6]
[0.7]

[0.7]
RAL
8017

RAL
6020

RAL
9002

RAL
9005

RAL
9006

[0.5]*
[0.6]

[0.6]

[0.5]*
[0.6]

[0.5]*
[0.6]

SL252
Winchester

SL55
Venge

SL59
Dark Oak

SL65
Golden
Oak

RAL
8019

RAL
8004

ICE COVER ZM [ICep]

Garanciális

35 év

ICep 28

ICep 23

ICep 32

ICep 33

SP35 Multilayer [SP35/MULTI]

ICep 750
[0.5]
GO-4
Golden
Oak 3D

ULTIMAT [UTK]

Garanciális

20 év

UTK 11

UTK 23

UTK 24

UTK 27

* Mindkét oldalán bevont változatban is kapható: Winchester - SH252 / SH252, Dark Oak - SH59 / SH59, Golden Oak - SH65 / SH65

Garanciális

Garanciális

MODULAR
SERIES

+ INGURI

30 évT

30 év

UTK 28
Fémbevonat

UTK 31

UTK 32

UTK 33

[0.6-1.0]

[0.7]
[1.0]

OCYNK
[ZN]

ALUZINC
[AZ]

UTK 750

Az ULTIMAT bevonattal gyártottt COMPACT SERIES termékcsalád színeir
színárnyalat garanciát vállalunk.
Tábla lapok

Szabványos lemezvastagság 0.5 mm
Ezenkívül kaphatók egyedi megrendelésre nem szabványos
színek és bevonatok, melyeket a bemutatott paletta nem
tartalmaz .

[0.6] Az anyag 0.6mm vastagságban is kapható
[0.7] Az anyag 0.7mm vastagságban is kapható

MARKER
BOARD
[M]

CHALK
BOARD
[C]

[0.8] Az anyag 0.8mm vastagságban is kapható
[1.0] Az anyag 1.0mm vastagságban is kapható
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Műszaki Információk és Kapcsolat

www.bp2.eu

KAPCSOLAT
BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków

www.facebook.com/blachprofil2
www.instagram.com/bp2_eu

NIP: 6762431701
Gyártóüzemeink:
Production plants:
Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa
tel. +48 12 628 03 00
fax +48 12 628 03 04
e-mail: grojec@bp2.pl

www.linkedin.com/company/blachprofil-2
www.youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

21

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 213 33 10
fax +48 32 213 33 60
e-mail: dabrowa@bp2.pl
www.bp2.eu

S.C. IMPRO® S.R.L.

4

Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

3

J12/1395/06.07.2009, CUI RO 24658640BANCA
TRANSILVANIA Cluj-Napoca
Centre de producţie:
Production plants:
Str. Leonadro da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III, Jud. Cluj
DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chişoda, Jud. Timiş.
www.impro.ro

A katalógusban megadott termékek összes számértéke és fizikai -kémiai tulajdonsága tájékoztató jellegű. Fenntartjuk
a jogot arra, hogy előfordulhatnak tévedések ,hibák a szerkesztés, nyomtatás során,valamint a termékek műszaki
paramétereinek megváltoztatásának jogát.
Ez a katalógus nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében.
Copyright © 2021 BLACHPROFIL 2. Minden jog fenntartva!
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1.
2.
3.
4.

Alwernia n/Cracow, PL
Dąbrowa Górnicza, PL
Temesvár, RO
Kolozsvár, RO
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www.facebook.com/blachprofil2
BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.
30-527 Kraków
NIP: 6762431701
+48 12 415 55 51
centrala@bp2.eu
bp2.eu

Gyártóüzemeink:
Production plants:

www.instagram.com/bp2_eu

Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa

www.linkedin.com/company/blachprofil-2

ul. Budowlanych 10
www.youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

