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Műszaki
információk

A ZIPP tetőpanel egy következő új termék a BP2.eu kínálatában, amely számos tulajdonsággal rendelkezik,
de a kényelmes és gyors szerelés a legjellemzőbb mindközül. Megjelenése a klasszikus tetőpanelekre
emlékeztet. A széles profilnak köszönhetően mely kivételesen hasznos fedést tesz lehetővé, így a kivitelezés
sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint a piacon található legtöbb tetőpanel esetében.
Mindezt kiegészíti a színek széles választéka, a sokféle bevonat elérhetősége és a hosszú garancia, amely az
egyes bevonatok esetében akár a 40 évet is elérhet.
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Műszaki paraméterek [mm]

MICRO RIB 20
PROFILOZÁS

[M20]

2

Profilmagasság

25

Teljes szélesség

1102

Fedőszélesség

1065

Lemezvastagság

0,5-0,7

Lemezhosszúság

min. 1000
max. 8 000
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Szkennelje be a
kódot és tudjon
meg többet!
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A termék
Előnyei
A ZIPP számos vizuális előnnyel is rendelkezik.
A dupla dombornyomás a bepattintható korcot
imitáló formája minimálisra csökkenti a csavarok
láthatóságát, ezzel is fokozva a tető esztétikáját.
Mindeközbe a BEND LOCK lehetővé teszi az ereszrész
rögzítését csavarok nélkül. Látványos megjelenésű
MICRO RIB hosszanti bordázás tovább csökkenti a
panel hullámosodásának hatását.

SZÉLES
SZÍNVÁLASZTÉK

GAZDASÁGOS
SZÉLES PROFIL

GYORS
SZERELHETŐSÉG

A szélesség kétszerese, szemben a
hagyományos tetőpanelekkel, lehetővé teszi
a tetőfedési költségek optimalizálását.

A ZIPP panel alakja és az alkalmazott
technológiák biztosítják az egyszerű és gyors
szerelését a tetőn.

A ZIPP panelek széles szín és bevonat
választékban kaphatók. Ez lehetővé teszi,
hogy tökéletesen igazodjanak egy adott
épület igényeihez.

BEND LOCK
MICRO RIB PROFILOZÁS
Hosszanti mikroprofilozás a lemez teljes felületén
minimalizálja a burkolat hullámosodását.
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A panel különleges a tető ereszrészén
kialakított visszahajtása a vágott éleket elrejti
és védi, valamint kiküszöböli a csavarokkal
való rögzítés szükségességét.

7

06/2022/HU

BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
NIP: 6762431701
+48 12 415 55 51
centrala@bp2.eu
bp2.eu

facebook.com/blachprofil2
Zakłady produkcyjne:
Production plants:

instagram.com/bp2_eu

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

linkedin.com/company/blachprofil-2

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza

youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu

