TERRAFLEX

Výrazný polkruhový tvar s autentickým vzhľadom prírodnej štiepanej bridlice.

HR
Použitie:
Rozmery:
Počet kusov/m²:
Hmotnosť:
Balenie:
Príslušenstvo:

TERRAFLEX HR – pri šikmej pokládke na streche

strechy alebo obklady stien
250 x 250 x 4,5 mm
27 ks pre strechy od 22° sklonu
strechy (12° pri použití
vodonepriepustnej fólie)
300g / ks
30 ks / kartón 110 kartónov / paleta
štítové profily

Cenník strešnej krytiny TERRAFLEX (Ardesia)
Platnosť : od 01.01.2016

Výrobok

Použitie pri vodorovných obkladoch stien

TERRAFLEX REC – vodorovná dvojitá pokládka na strechy

Použitie:

strechy alebo obklady stien a aj ako
príslušenstvo k TERRAFLEX-u HR
pre čelá a vytvorenie rohov
Rozmery:
240 x 380 x 4,5 mm
Počet kusov/m²: 15ks
Min. sklon strechy: 22° (12° pri použití vodonepriepustnej fólii)
Hmotnosť:
480g / ks
Balenie:
30ks / kartón 70 kartónov / paleta
Príslušenstvo:
štítové profily

Hmot. Množ.
kg / ks paleta

Množ. EUR
v kart. bez / s DPH
2
m

EUR
bez / s DPH
ks

10,5 ks

54001

0,6

576 ks

16

23,73 € / 28,48 €

2,26 € / 2,71 €

10,5 ks

54002

0,6

576 ks

16

30,35 € / 36,42 €

2,89 € / 3,47 €

zelená

10,5 ks

54003

0,6

576 ks

16

30,35 € / 36,42 €

2,89 € / 3,47 €

52001-P
52101-Ľ
52002-P
52102-Ľ
52003-P
52103-Ľ

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

3150 ks
3150 ks
3150 ks
3150 ks
3150 ks
3150 ks

30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks

27,81 € / 33,37 €
27,81 € / 33,37 €
31,32 € / 37,58 €
31,32 € / 37,58 €
31,32 € / 37,58 €
31,32 € / 37,58 €

1,03 € / 1,23 €
1,03 € / 1,23 €
1,16 € / 1,39 €
1,16 € / 1,39 €
1,16 € / 1,39 €
1,16 € / 1,39 €

15 ks

53001

0,6

2100 ks

30 ks

20,40 € / 24,48 €

1,36 € / 1,63 €

15 ks

53002

0,6

2100 ks

30 ks

27,45 € / 32,94 €

1,83 € / 2,19 €

15 ks

53003

0,6

2100 ks

30 ks

27,45 € / 32,94 €

1,83 € / 2,19 €

Hrebenáč pre "BT"
Dĺžka: 400 mm
antracit
Dĺžka so zohľ. prekrytia červená
330 mm
zelená

55001
55002
55003

0,71
0,71
0,71

380 ks
380 ks
380 ks

10 ks
10 ks
10 ks

8,80 € / 10,56 €
12,12 € / 14,54 €
12,12 € / 14,54 €

Hrebenáč REC
Rozm.:
400 x 160 x 80+5

antracit
červená
zelená

55101
55102
55103

0,36
0,36
0,36

2500 ks
2500 ks
2500 ks

10 ks
10 ks
10 ks

4,28 € / 5,14 €
5,15 € / 6,18 €
5,15 € / 6,18 €

Štítový profil z PVC

antracit
červená

55201
55202

0,8
0,8

30 ks
30 ks

12,58 € / 15,09 €
12,58 € / 15,09 €

Rohový profil z PVC

antracit
červená

55301
55302

0,6
0,6

10 ks
10 ks

12,58 € / 15,09 €
12,58 € / 15,09 €

Príslušenstvo:
hrebenáč a štítový profil

Príslušenstvo:
štítový profil

Výrazný obdĺžníkový tvar so vzhľadom prírodnej štiepanej bridlice.

Číslo
výrobku

antracit
(sivá)
červená

POLOGUĽA "HR"
Použitie:
strechy, obklady stien
Rozm.: 250 x 250 x 4,5

REC

Počet
ks / m2

BOBROVKA"BT"
hr=15mm Použitie:
strechy, obklady stien
Rozmer: 240 x 560

TERRAFLEX

Farba

antracit
(sivá)
červená

27 ks

zelená

27 ks

OBDĹŽNIK "REC"
Použitie:
antracit
strechy, obklady stien
(sivá)
Príslušenstvo k "HR"
červená
pre štítové profily a rohy
Rozm.: 240 x 380 x 4,5 zelená
Prísluš.: štítový profil

27 ks

Vytiahnutá zvislá pokládka na steny

N

Paropriepustné fólie:
ISOLA TOP 3 112g/m2

1,80 / 2,16 €

Vlastnosti

Výrobné a skúšobné podmienky

Pevnosť v ťahu

8,7 MPa

Prieťažnosť

z meliva z tabúľ krytiny,pri teplote 220 C a tlaku DIN 53455-3-3
250 bar vyrobená skúšobná tyč
ako pevnosť v ťahu
DIN 53455-3-3

Rázová pevnosť v ohybe

ako pevnosť v ťahu ISO prút

Predpis Charpy

bez zlomu

Rázová vrúbová pevnosť v ohybe

ako pevnosť v ťahu ISO prút, U – vrub

Predpis Charpy

bez zlomu

Rázová vrúbová pevnosť v ohybe

bez zlomu

Tesnosť

ako rázová vrubová pevnosť v ohybe v chlade Predpis Charpy
(-40 oC)
vzorka vystrihnutá z krytiny
DIN 53479

Pevnosť

vzorka vystrihnutá z krytiny

Shore A

90o

Stálosť v teple (HDTI)

skúšaný predmet ako pri rázovej pevnosti
v ohybe
opaľovanie hrán

ISO 75

Skúška požiarnej odolnosti

Norma

) 100 %

1,2 g/cm

2

DIN 4102, časť 1
DIN 4102, časť 2

PZ
IV/99-007
platí do 30.4.2004
žiadna viditeľná zmena

DIN 52612

0,146 W/(mK)

Vzdušná zvuková nepriezvučnosť

DIN 52210

44 dB

Odolnosť voči krupobitiu

ICE 61215 T.10.17

žiadne poškodenie

ÚV stabilita

ožarovanie 100 W UV - lampou, vyše 1000
hodín
24 hodín vo vodnom kúpeli

Nasiakavosť vody
Koeficient tepelnej vodivosti

žiadna zmena hmotnosti

Špecifická tepelná kapacita

TERRAFLEX

1,532 kJ/(kgK)

Strešná a stenová krytina s citom a rešpektom k prírode
ČO JE TO KRYTINA TERRAFLEX?

TERRAFLEX - elementy sú výsledkom nového, patentovo chráneného výrobného

postupu pre spracovanie syntetických a minerálnych materiálov.
TERRAFLEX - pozostáva z vysokokvalitných termoplastov a termosetov, vyše

70% prírodného minerálneho plniva – kaolínu, UV stabilizátorov
a protipožiarnych detergentov.
TERRAFLEX - je ohľaduplná k životnému prostrediu a zároveň je to atraktívna
alternatíva pre široké uplatnenie v oblasti šikmých striech i stien.
Spotrebiteľovi poskytuje rozsiahle kreatívne možnosti od historických
po najmodernejšie objekty.

Aké výhody ponúka krytina TERRAFLEX?

•
•

•
•
•
•
•
•

PRÍSLUŠENSTVO
Hrebenáč pre TERRAFLEX BT
Použiteľná dĺžka: 330 mm
Dĺžka:
400 mm
10 ks / kartón
32 kartónov / paleta

TERRAFLEX

Výsledok

Rohový a úžľabný profil
Dĺžka:
2,5m / 3m
Výška:
100mm
10 ks / zväzok
25 zväzkov / paleta

•

Je extrémne ľahká, čím umožňuje montáž aj na staré a oslabené strešné konštrukcie.
Je veľmi atraktívna. Cenovo výhodné elementy Bobrovka a segmenty HR aj REC
s dokonalým vzhľadom štiepanej bridlice majú široké uplatnenie v stavebníctve.
Ľahká spracovateľnosť a montáž - postačuje nôž, kladivo a nehrdzavejúce lepenkové klince.
Flexibilná aplikácia na jestvujúce strešné konštrukcie všetkých druhov aj bez klampiarčiny.
Vysoká bezpečnosť a odolnosť proti krupobitiu, dažďu, mrazu, snehu i vetru.
Nerozbitná, žiadne materiálové straty a poškodenia počas prepravy či montáže.
Výborné izolačné vlastnosti voči mrazu, horúčave alebo hluku z okolitého prostredia.
Široká farebná škála - čierna, antracitová sivá (tmavosivá), svetlosivá, tehlovo červená,
zelená, tmavohnedá (v príprave), resp. v škále RAL.
Extrémne húževnatý materiál s dlhou bezúdržbovou životnosťou.

Originálny tvar Bobrovky so vzhľadom prírodnej štiepanej bridlice
Použitie:
Rozmery:
Počet kusov/m2:
Minimálny sklon strechy:
Hmotnosť:

Štítový profil
Dĺžka:
2,5m / 3m
10 ks / zväzok
25 zväzkov / paleta

Balenie:
Distribúcia:

Upevnenie:

IMPORT, PREDAJ A INFORMÁCIE:
Príslušenstvo:

SLOVECO, spol. s r.o.,
Popradská 66, 040 11 Košice
tel./fax: 055/64 05 301-3
http: www.sloveco.sk
e-mail: sloveco@sloveco.sk

TERRAFLEX

JEDNOTLIVÉ TVARY, TECHNICKÉ PARAMETRE A MONTÁŽ
strechy, resp. obklady stien
240 x 560 mm
10,5 ks s prekrytím 30 %
od 22° (12° pri použití fólie)
cca 4,8 kg/m2
t. j. 450 g/ks
22 ks/kartón
36 kartónov /paleta
792 ks/paleta
pomocou 35 mm klincov
so širokou hlavičkou
hrebenáče a čelá

BT

TERRAFLEX BT - strešné aj stenové
pokrývanie s 30% prekrytím
Spotreba na m2: 10,50 elementov a 42 klincov

