SHAKE
KOMPOZĪTDAKSTIŅI
METĀLA DAKSTIŅI AR AKMENS SMALCI
Metrotile SHAKE imitē tradicionālo jumta materiālu – koka dēlīšus,
bet šiem nav problēmu ar šķelšanos, deformēšanos un paaugstinātu ugunsbīstamības risku. Tā struktūra ļoti atgādina vecos
eiropiešu jumtus, taču tiem ir tērauda jumta seguma priekšrocības:
nelielais svars, ugunsdrošība, izturība pret laikapstākļiem un
kalpošanas ilgums.

Metrotile jumta seguma loksnes ir ļoti vieglas, kā arī to nelielais
izmērs nodrošina ātru un vieglu montāžu.
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SHAKE
Metrotile metāla dakstiņi ar akmens smalci tiek ražoti “Metrotile Europe” rūpnīcā Beļģijā. To ražošanā tiek izmantotots visaugstākās kvalitātes tērauds,
kāds vien nozarē pieejams, lai uzņēmums rezultātā saviem klientiem spētu garantēt izturīgu un kvalitatīvu jumtu!

SPECIFIKĀCIJA

UNIKĀLA STIPRINĀŠANAS SISTĒMA

415 mm [lietderīgais 368 mm]
1330 mm [lietderīgais 1265 mm]

Minimālais jumta slīpums
Maksimālais jumta slīpums
Loksnes izmērs
Lietderīgais loksnes izmērs
Tērauda biezums
Sedzošais loksnes garums
Pārklājums
Svars uz m²
Loksnes svars

10°
90°
1330 x 415 mm [± 3 mm]
1265 x 368 mm
0,41 mm
1265 mm
0,466 m² (2,15 loksnes=1m²)
6,44 kg
3,01 kg

Metrotile metāla dakstiņu pamats ir proﬁlēta tērauda loksne, kas
dakstiņiem piešķir formu, stiprību un elastību.
Akmens granulu pārklājums piešķir eleganto izskatu un samazina
nokrišņu radīto troksni.

Katra Metrotile metāla jumta loksne tiek stiprināta atsevišķi - no
brusas priekšpuses! Tādējādi tiek nodrošināts pilnīgs hermētiskums un papildus aizsardzība, jo nav atklātu stiprinājumu vietu!
Stiprinājumu galviņas nav redzamas. Slēptie stiprinājumu
nodrošina, ka stiprinājuma vietas vizuāli nav pamanāmas, tāpēc
netiek bojāts jumta vizuālais izskats.
Nodrošina īpašu izturību pret spēcīgām vēja brāzmām! Metrotile
proﬁlēto lokšņu savienošanas veids un stiprināšana atšķiras no
standarta metāla jumta segumiem, tāpēc tie spēj izturēt pat ļoti
spēcīgu vēju!

Metrotile lokšņu svars ir neliels, tāpēc šis jumta segums ir īpaši
piemērots ēku renovācijā.

AKSESUĀRI
Metrotile kompozītdakstiņa jumta aksesuāri veidoti no tāda pat
materiāla ar akmens smalces pārklājumu kā jumta segums:
Kores, savienojumi, dzegas u.c.
Ventilācijas sistēmas.
Tāpat sortimentā ir arī dažādi stiprinājumi un jumta montāžas
palīgierīces.

Saņem jau šodien - populārākās preces pieejamas noliktavā!

Nelielais lokšņu izmērs un to vieglais svars nodrošina ērtu, lētu
transportēšanu, kā arī vieglu jumta materiāla uzcelšanu uz jumta.
Metrotile metāla dakstiņu jumta loksnes ir ļoti viegli stiprināt, tāpēc
montāža notiek ātrāk, kā montējot citus jumta segumus.
Unikālā stiprināšanas sistēma nodrošina, ka nav atklātu stiprinājuma vietu, kas nodrošina pilnīgu hermētiskumu.

VINTEKO, SIA - Metrotile jumta segumu rūpnīcas oﬁciālais pārstāvis!
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Krūzes iela 3, Rīga, Latvija
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