
PrémiumStandard
Tartozék besorolások

30 év Új-érték és fagyéllás&al garancia30 év Új-érték és fagyéllösági garancia
5 év szavatosságon felül5 év szavatosság

sséglOé
ButyI szegtömlté szalag

Ecoroll univerzális kúpalétéC
Opció

Garancia kontroll kérés es^n

sOpeléKomplett ereszcsatorna rendszer

Aufdach,
isok

Aufdach, (Indhx)Easyfiash

Vekaflex

Durovent rendszer

Ckjrovent rendszer
Standard vápa

P-ofilo-Svápa

Elephant Skin párafékezö fólia

StarPrémium 7 o

Tartozék besorolások Tartozék b-?sorc1ások

30 év Új-érték és fagyállósági garancia 30 év Új-érték és fagyáh-sági garancia

S év szavatosság és S év szavatosság és

10< I felül 10 év termékfelelősségen felül

akár 15 év rendszergarancia akár 15 év rendszergarancia

Tetökomfbrt (CooD (STAR-ral együtt) Tetökomfort(Cool’)

Hatékonyabb szellőzés Hatékonyabb  szellőzésMetalRoll univerzális kúpalácét
Alacsony hajlásszög Alacsony hajlásszög

Garancia kontroll kérés esetén Garancia kontroll kérés ssetén

■■ jw.ik.'iflex

Komplett ereszcsatorna rendszer Opelé Komplett ereszcsatom, rendszer Opció

Aufdach, Speciális Aufdach, hdax, Indach
Tébhiemezból hajtott vóp

Fütési/hütési megtakartás BramacTherm

i.lkai

» Wta kial«kitS» < akmalliQ «t
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IMSMMk

^tsegtói* szegtömités

Taréiésélképtés
1M<é«élaipi*«

Ereszi

.TattttartoZkéményszegéfy |

IMMtter
■MMtWrée átvezető elemek

Vápa

Belső oldal |ára:

TetMllák

*sze«emie

Táréjé sIkéfB.

Eresz szellőzés klalakltésa

Totőátti gátély
Tetőáttőrés/kéményszegély

Tetőéttórés

Belső oldali párazárás

>Z9kok

Mit rtyújt a teljes tető az adott 
tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer; ♦
tetőcserép és tartozékok

tezárófésü 
Szellözöszalag 10 cm 
Cseppentőlemez

Standard 120 vagy
Standard 120 2S vagy 
Pro Resistant

Vonalmenti hófogó
Hófogórács
Luminex Alu tetőkibúvó ablak 
Beütés gerincléctartó

Membrán 2 2S
Membrán 1OQ7S

Hófogás/rogzités (tetebiztonság) 
tetőfelszereltség

Milyen szolgáltatásokat 
vehetsz igénybe?

Felújitási tanácsadás (Rend zermester által;

Egyéni konzultáció biztesitása 
kivitelezővel, beruházóval

Szegtömitó folyadék 
Szuper Abszorber

FIgaRoll Piusvagy
BzsIcRoll univerzális kúpalátét

Hófogás/rögzttts (tebot-nság)

fenntartási költse 
anegtakarító megr

Adaptálható 
PV rendszer

Felületi hófogás 
Hófogórács MRC 
Viharkapocs 
Ereszrogzitő kapocs 
Tetőjárda fém cseréppel 
Luminex univerzális tetőkibúvó ablak 
IS’-os hajlásszögben kiemelve 
Napelem rögzítési megoldás 
Csavaros gerlncléctartó

Lezárófésü
Szellőzőléc
Alumfntum szellőzőszalag
Cseppentőlemez

(TOP RU Resistant - kori) vagy
Prémium WU vagy 
’WUWegészitők

Szegtőmitő folyadék 
Szuper Abszorber

Hófogás/rögzités (tetőbiztonság) 
iclófclszcreltség

Azalapcseréphezviszonyitot- alkalmazástecbnik I 
útmutató alapján meghatározott anyagszQkságI* 
szerinti mennyiségben kella csomagban szereplő 
elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok 
további tetőtartozékokkal bő-ithetők.

Mit nyújt a teljes tető as adott 
tartozék csomaggal egeütt?

Teljes tetőrendszer: 
tetőcserép és tartozéké

Milyen szolgáltatásokst 
vehetsz igénybe?

Felújítási tanácsadás |R> ndszermester által)

Lsárófésü
Al jminlum szellőzőszalag
Cseppentőlemez

Filületi hófogás 
Hófogórécs MRC 
Viharkapocs 
Ereszrőgzitő kapocs 
Tetőjárda
Luminex univerzális tetőkIbÚJn abUk 
"forx gerlncléctartó

Hombran22S
Membrán 100 2S

Hófogés/rögzites totóbunrig) 
tetőfelszweltség

mnii

Azalapcse 
útmutatód

Fenntartási költse 
megtakarító megc

Adaptálható 
PV rendszer

Az elapcseréphez viszony hott i 
útmutató alapján meghaté-ozo
szerinti mennyiségben kelka csomagban szere lő 
elemeknek a beépítésnél s erepelni. A csoma^k 
továbbltetótartozékokkal oővithetők.

«nn (etStartozSk* beepIlésL- 
«ük«égBS sirmJvergafBrcix

CXWDAgp

Tartozék besorolások

Vetitech 120 vagy
Pro Pl US Resistant 140 vagy
Pro Plus Resistant 140 2S

Felületi holugas 
Hófogórács MRC 
Viharkapocs 
Ereszrőgzitő kapocs 
Tetőjárda (opc. fém cseréseel) 
Biztonsági tetőhorog 
Luminex univerzális tetöktolvó -tik 
Napelem rögzítési megöl 4is 
Torx gerinclécfartó

BramacTherm 
BramacTherm ECO

Membrán 2 2S 
Membrán 100 2S

•ég 
joldások

Mit nyújt <1 teljes tető <iz d-Joll 
tartozék csomaggal együ<?

Teljes tetőrendszer; ♦ 
tetőcserép és tartozékok

Fűtésl/hütési megtakarítás BramacTherm 
(STAR-ral együtt)

JFi5arolinus»a,y ’’’ H
MctdlRo^niverzálts kupa á ét __ __ |

Alumínium szGilőzőszalag
Cseppentőlemez

_ I Durovent rendszer

nilyen szolgáltatásokat 
vehetsz igénybe?

felújítási tanácsadás (Rendszermester által)

lég 
joldások

Egyéni konzultáció biztosítása 
kivitelezővel, beruházóval

Fenntartási költség 
megtakarító megoldá;
I Adaptálható
I PV rendszer

itOP RU Resist.inr v.igy
I Prémium WU vagy

j Maximum 2S vagy
! 'ClimaPlus

Fenntartási költség 
megtakarító megoldások
I Adaptálható
I PV rendszer

it nyújt a teljes tető az adott 
irtozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer;
tetőcserép és tartozékok

rított alkalmazástechnikai 
;ározott anyagszükséglet

I kell a csomagban szereplő 
elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok 
további tetőtsrtozékokkal bővíthetők.

Milyen szolgáltatásokat 
vehetsz igénybe?

Felújítási tanácsadás (Rendszermester által)

I Komplett ereszcsatorna rendszer

Az alapcseréphez viszonyított alkalmazástechnikai 
jtmutató alapján meghatározott anyagszükséglet 
szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő 
elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok 
Mvábbi tetőtartozékokkal bővíthetők.


