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МОДУЛЬНА
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

1. Економія на відходах.

Атіка
1185
1075
117,5
29

10 ПЕРЕВАГ
МОДУЛЬНОЇ ЧЕРЕПИЦІ

215

103

29,5

35
350

710 +5

Довжина листа, мм: 710
Висота хвилі, мм: 35
Довжина хвилі, мм: 350
Корисна ширина, мм: 1075

Загальна ширина, мм: 1185
Товщина матеріалу*, мм: 0,40 — 0,55
Мін. допустимий нахил даху: 14o
* Визначається умовами замовлення

Непрямокутні частини покрівлі не будуть створювати
відходів завдяки можливості
переносу відрізаних частин
черепиці на інші ділянки.
Економія в узлах монтажу
мансардних вікон та вентканалів. Також модель Атіка
дозволяє монтувати ї ї зі
зсувом та (або) викладати в
в шаховому порядку, а це ще
більша економія на відходах.

2. Легкість розрахунків.

Будь-який замовник чи прораб зможе легко, без допомоги сторонніх програм, розрахувати необхідну кількість
матеріалу.

Геркулес
285,5
35

1210

86,5

1145

3. Швидкість придбання.

350
710 +5

Довжина листа, мм: 710
Висота хвилі, мм: 35
Довжина хвилі, мм: 350
Корисна ширина, мм: 1145

Загальна ширина, мм: 1210
Товщина матеріалу*, мм: 0,40 — 0,55
Мін. допустимий нахил даху: 14o
* Визначається умовами замовлення

МОДУЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ
Металочерепиця вироблена листами однакової фіксованої довжини,
що з’єднані інноваційними замками, які мінімізують витрати матеріалу
під час монтажу. Вона виготовляється методом профілювання металевих листів на найсучасніших європейських верстатах.

Товар завжди в наявності на
складі у найпопулярніших кольорах. Клієнт може отримати його миттєво, навіть у пік
будівельного сезону.

4. Економія при доставці.

Не треба замовляти дорогі
вантажівки, товар можна
забрати навіть на легковій
автівці з причепом.

5. Докупівля.

Не вистачило? Завжди можна
докупити навіть один лист

без переплат і очікування.

6. Зручність зберігання.

Зайві листи короткі, тому їх
легко зберігати для інших
проектів

7. Доставка.

Черепицю можна відправити
по всій Україні кур’єрською
службою.

8. Економія місця та часу.

Під час монтажу листи не
треба заздалегідь розпаковувати. Це економить місце
на об’єкті та мінімізує шанс
ушкодження. Також для
швидкості монтажу їх можна відразу підняти на дах за
допомогою маніпулятора.

9. Зручність ремонту.

Щоб замінити невелику
ділянку модульного даху, достатньо докупити тільки один
лист, на відміну від звичайної
черепиці, один лист якої важко і дорого виготовити.

10. Надійність.

Короткі листи — запорука
того, що при перевезенні мінімальний шанс ушкодження
замків металочерепиці, а це,
у свою чергу, гарантує гідроізоляцію та неперевершений
вигляд вашого даху.

КОМПЛЕКТУЮЧІ
ТА АКСЕСУАРИ
1

Для виконання якісної сучасної
покрівлі рекомендуємо
Суцільний
настил
Обрешітка

1. Жолоб
плоский
(яндило)

2

4

5

6

Кроква
(стропило)
2. Стрічка
підгребенева

Контррейка
7. Заглушка
конька універсального

3

Теплоізоляція

Ущільнювач

3-4. Коньок
універсальний або
плоский
2.Стрічка підгребенева
5. Захист карнизу

Підшивка
звису покрівлі
(профлист,
софіт)

Гідроізоляційна мембрана
Стінний захист
6. Снигозатримувач
«Підкова»
Снігозатримувач
трубчастий

Планка
зашивки

8. Стінний захист
9. Вітрозахист
Металочерепиця
Атіка/Геркулес

10. Накладка
жолоба
декоративна
5.Захист
карнизу
11. Гребінь
звиску

7

8

9

10

11

Ущільнювач

Пароізоляційна
мембрана

ЛИСТОВА
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

29

103

215

29,5

5-35

НС-20С
ПРОФНАСТИЛ СТІНОВИЙ

Висота профіля, мм: 8
Корисна ширина, мм: 1165
Загальна ширина, мм: 1210
Товщина*, мм: 0.4 — 0.55

Висота профіля, мм: 20
Корисна ширина, мм: 1135
Загальна ширина, мм: 1190
Товщина*, мм: 0.4 — 0.7

26
91

8

Довжина листа, мм:
420 — 4970; 4970 — 13500**
Висота хвилі*, мм: 5 — 35
Довжина хвилі, мм: 350
Корисна ширина, мм: 1075

Загальна ширина, мм: 1185
Товщина матеріалу*, мм: 0,40 — 0,55
Мін. допустимий нахил даху: 14o

285,5
5-35

117

16

187

36

полімерне покриття

30

1190
ребро жорсткостi у виглядi трапецii

1210

* Визначається умовами замовлення

* Визначається умовами замовлення

* Визнач. умовами замовлення
** За узгодженням виробництва

Геркулес
1210

1135

1165

350

НС-20П

НС-20СО

ПРОФНАСТИЛ
ПОКРІВЕЛЬНИЙ

ПРОФНАСТИЛ СТІНОВИЙ
ЗВОРОТНИЙ

Висота профіля, мм: 20
Корисна ширина, мм: 1135
Загальна ширина, мм: 1175
Товщина*, мм: 0.4 — 0.7

Висота профіля, мм: 20
Корисна ширина, мм: 1135
Загальна ширина, мм: 1190
Товщина*, мм: 0.4 — 0.7

86,5

1145

20
350

Загальна ширина, мм: 1210
Товщина матеріалу*, мм: 0,40 — 0,55
Мін. допустимий нахил даху: 14o
* Визнач. умовами замовлення
** За узгодженням виробництва

1135
20

Довжина листа, мм:
420 — 4270; 4270 — 9500**
Висота хвилі*, мм: 5 — 35
Довжина хвилі, мм: 350
Корисна ширина, мм: 1145

30

187
120

капілярна канавка
полімерне покриття

36

1175
ребро жорсткостi у виглядi трапецii

* Визначається умовами замовлення

1135
20

20

1185
1075
117,5

С-8
ПРОФНАСТИЛ

20

Атіка

ПРОФНАСТИЛ

полімерне покриття

187

36

30

1190
ребро жорсткостi у виглядi трапецii

* Визначається умовами замовлення

ПЕРЕВАГИ ВОДОСТІЧНИХ
СИСТЕМ RAINWAY
• Вироблені з високоякісного ПВХ (PVC-U),
стійкого до ультрафіолетового випромінювання,
хімічних та інших негативних чинників навколишнього середовища.
• Спеціально розроблена форма ринви не дозволяє навіть потужним потокам води з даху переливатися через край та забезпечує жорсткість
готової конструкції.
• Конструкція лійки дозволяє встановлювати її
в будь-якому місці системи, використовуючи
одну нерозрізану ринву та заглушку або поєднуючи два відрізки ринви.
• Є можливість поєднання двох систем з різною
пропускною можливістю (RainWay 90 та RainWay
130), що дозволяє комплексно вирішувати
завдання зі збору та відводу дощової й талої
води з покрівель складної конструкції та великих масштабів.

• Легкість матеріалів та зручна довжина ринв
і труб (З м) дозволяють так само легко й зручно
транспортувати, зберігати та монтувати систему.
• Кожна водостічна система RainWay випускається у 8 кольорах.
• Матеріали сертифіковані за міжнародною
системою ISO.
• Гарантія якості та витривалості матеріалів —
10 років.

КОЛЬОРОВА ГАММА
ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ

rainway.ua

