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CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
MINDEN ESETRE.
A Zambelli csapadékvíz-elvezetési rendszerével Ön a lehető
legjobban felkészül minden eshetőségre. Európa-szerte a
legátfogóbb és legsokrétűbb csapadékvíz-elvezetési választékot
kínáljuk Önnek. Több mint 3000 féle termékkel, melyek pontosan
illeszkednek egymáshoz, kiváló szolgáltatásokkal és praktikus
megoldásokkal minden igényt és kívánságot teljesítünk, melyeket
a kivitelezők és az építtetők támasztanak velünk szemben. A
Zambelli csapadék
víz-elvezetési rendszere magas színvonalú,
hosszú élettartamú és célszerű.
A Zambelli azonban nem csak tartozékokat és egyedi termékeket
szállít, hanem teljes rendszerekre vonatkozó megoldásokat kínál
Önnek a csapadékvíz-elvezetés szakszerű megoldása érdekében.
Amit kínálunk, praktikus felhasználhatóság, esztétikus külső megjelenés és gazdaságos befektetés.
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CSATORNATARTÓ SZETT
SZENDVICSPANELEKHEZ
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MINDENT SZENDVICSBŐL?
Akinek kevés ideje van, szendvicset vesz, ez manapság a
tetőfedésre is érvényes lett. Akinek kevés ideje van, a Zambelli
új, szendvicspanelekhez kifejlesztett csatornatartó készletét
veszi, hiszen a munkaigényes szükségmegoldások helyett
ez az optimálisan alkalmazható szerelési megoldás gyors és
egyidejűleg ízléses is.

EGYSZERŰEN GYORS ÉS SZÉP:
SZERELÉS ÉS ALKALMAZÁS
1. LÉPÉS:
Helyezze el a felső íves tartót és csavarozza fel az előre kifúrt
lyukakon keresztül.
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GYAKORLATI ELŐNYÖK
2. LÉPÉS:
Rögzítse a csatornatartót a felső íves tartóhoz (eséssel vagy anélkül) a vele szállított csavarokkal.
Két összetevő: a felső íves tartó (1) és a szendvicspanelekhez
illeszkedően kialakított csatornatartó (2).

 Elérhető 333-as és 400-as méretben, minden járatos
szendvicspanelhez
 Előre kivágott csavarmenet a felső íves tartón
 5 – 15°-os tetőlejtésre alkalmazható
 Nem szükséges a csatornavas hajlítása
 Nem szükséges kimarni a szendvicspanelt
 40 – 140 mm-es magvastagságig

Kész a

3. LÉPÉS:
Akassza be a csatornát és hajlítsa rá a füleket.

A Zambelli csatornatartó-készlet felső íves tartóból, felszerelésre
csatornavasból,
tömítésből
és
csavarokból
áll. Alkalmazható pl. a Kingspan KS1000 RW,
BRUCHAPaneel® DP 82 – DP 182, Roma Typ D, FischerTherm,
Joris Ide és Metecno G4 típusokhoz, és horganyzott ■, illetve
színes horganyzott alapanyagból érhető el.
További trapézmintázatok és anyagok kérésre elérhetők.
Csatornatartó készlet szendvicspanelekhez
Névleges méret
400-30/5
400-30/5
400-30/5
333-30/5
333-30/5
333-30/5

Magvastagság
120-140 mm
80-100 mm
40-60 mm
120-140 mm
80-100 mm
40-60 mm
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