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Rendszermegoldások
áttekintése
KS1000 RW trapéz profilú tetőpanel
IPN vagy QuadCore™ habos szigetelőmagjával és trapézbordás keresztmetszetével
a KS1000 RW tetőpanelt magas teherbírás, remek hőszigetelőképesség és kimagasló
tűzvédelem jellemzi. Minden rendszerünkhöz tökéletesen illeszkedő panelünket 40 mm
és 160 mm közötti vastagságban gyártjuk.

KS1000 FF trapéz profilú tetőpanel
K-Roc® ásványgyapotos szigetelőmagjával a KS1000 FF panel a kiváló teherbírása
mellett remek hőszigetelőképességgel rendelkezik. Mindezeken túl
kimagaslóan teljesít zajcsillapítás és tűzvédelem esetén is. Az általunk forgalmazott
rendszereinkbe tökéletesen beleillő panelünket akár 200 mm magvastagsággal is
megrendelheti.

Hőszigetelt vápacsatorna
Az esővíz biztonságos elvezetése minden épület esetében kulcsfontosságú szempont.
Tetőrendszereinkkel tökéletes harmóniát alkotó, előregyártott és hőszigetelt
vápacsatornáink az elegáns megjelenés mellett egyszerű és gyors kivitelezést
biztosítanak.

Kingspan ‚Highline‘ szögletes ereszcsatorna rendszer
Vápacsatornáink mellett a már jól ismert ereszrendszer megoldásból is elhoztuk Önnek
a legjobbat: A Kingspan ‚Highline‘ formájában. Ennek segítségével megfelelő módon
vezetheti el az esővizet, úgy, hogy épületének kinézetéhez tökéletesen illeszkedő
rendszert használ, melyet gyorsan és hatékonyan is szerelhet össze.

Élhajlított elemek, szegések és egyéb rendszerelemek
Az egyszerű és megbízható összeszerelés érdekében, számtalan termék lehetőséget és
rendszer kiegészítő elemet kínálunk Önnek, melyeknek segítségével épülete olyan
tökéletes lehet, mint ahogy azt elképzelte. A Kingspan SnowKing hófogó segítségével
például, melynek kialakítása követi a Kingspan tetőpanel külső profilját, a téli
időszakokban sem kell aggódnia a tetőről lecsúszó hó és jég miatt.

Rooflight tetőbevilágító
A KS1000 PC tetőbevilágító panel segítségével épülete belsejét eláraszthatja természetes
fénnyel. Az áttetsző polikarbonát elem remek UV-álló tulajdonsággal, elsőosztályú
hőszigetelő- és teherbíróképességgel rendelkezik, melynek köszönhetően hosszú
évtizedekig szolgálja ki Önt és látja el feladatát.

Beépített bevilágítókupola
(fix, vagy nyitható és/vagy füst- és hőelvezető)

A Kingspan beépített kupolái a gyárban kerülnek beépítésre a panelekbe, így a tökéletes
illeszkedés biztosított. Az építkezésre a kész beépített kupola érkezik meg, melynek
köszönhetően gyorsan és hatékonyan szerelheti be a panelt, ami fénybe borítja épületét.
Elérhető számtalan színben és variációban, sőt akár napi szellőztetésre alkalmas motorral
és/vagy hő- és füstelvezető rendszerként is használható.

Kingspan beépített tetőkibúvó
Amennyiben szükséges a tetőn egy kijutási pontot biztosítani, a Kingspan beépített
tetőkibúvó segítségével nincs szükség az építkezésen helyszíni vágásra, utólagos
hőszigetelésre és tömítésre, mivel a gyárból készen, a már ismert Kingspan minőségben
kerül szállításra az Ön elvárásainak megfelelően.

Kingspan beépített VELUX tetőablak
A tetőtér beépítéses megoldások igen elterjedtek lakó- és irodaépületek esetén egyaránt.
A Kingspan beépített VELUX tetőablakok egyszerű, gyorsan kivitelezhető és kifogástalan
kinézetű megoldást jelentenek az ilyen ingatlanok tetőfelületeinek ablakkal való ellátására.
A gyárban előre összeszerelt VELUX tetőablak és Kingspan tetőpanel így tökéletes egységet
alkotva, a két rendszer előnyeit ötvözve érkezik meg Önhöz.

Kingspan lezuhanás ellen védő kikötési pont
A tetőn történő bármilyen munka vagy karbantartás esetén a legfontosabb a biztonság.
A Kingspan leesés elleni kikötési pont segítségével egyszerre akár 3 ember biztonságos
rögzítése is lehetséges. A 14 vízzáró popszegeccsel rögzített, rendszerként minősített
biztonsági elem alkalmas nem csak ideiglenes rögzítési pontként, hanem tetősíkból
kiemelt rögzítő szemmel állandó biztosítóköteles rendszerben való alkalmazásra is.
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“Minden amire szükséged van egy
tetőrendszerhez, egyetlen forrásból Számomra ez a tökéletes megoldás.“
Gyors kivitelezés

Gyárilag megtervezett és összeállított
rendszerünket egyből a beépítés helyszínére
szállítjuk, amivel még a legbonyolultabb
építkezések is egyszerűen tervezhetővé és
kivitelezhetővé válnak.

Könnyű kivitelezés

A megtervezett csatlakozások, integrált
elemek és egyszerű rögzítési módszerek
nagyban megkönnyítik a kivitelezést,
megszüntetve a vágás, tömítés és átalakítás
folyamatát, melynek segítségével időt
takaríthat meg.

Tökéletesen összehangolt
megoldás

Az összes tetőelem tökéletesen illeszkedik
egymáshoz. A magas színvonal és
megbízhatóság érdekében minden elem nagy
gondossággal és odafigyeléssel készül.

Mindent egyetlen gyártótól

Mivel közvetlenül a gyártótól tud megvásárolni
mindent, az összes felmerülő kérdését és
aggályát gyorsan és hatékonyan tudjuk
megválaszolni, amivel Ön időt és pénzt
takaríthat meg.

Tökéletes megjelenés

Az elemek gyári összeszerelése optimális
illeszkedési pontosságot és zökkenőmentes
megjelenést biztosít. Az egyedi külső
érdekében termékeink színéhez a RAL-skála
teljes palettáját felhasználhatja.

Kingspan Kereskedelmi Kft.
2367 Újhartyán, Horka dűlő 1, Magyarország
Tel.: +36 (29) 573 400, +36 (29) 573 410
ajanlat@kingspan.hu
www.kingspan.hu

További termékeink megtekintéséhez kérjük,
látogasson el weboldalunkra:
www.kingspan.com

A kiadvány szakemberek bevonásával készült, azonban a Kingspan
Limited és annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az
esetleges hibákért vagy megtévesztő információkért. A termékek
és/vagy munkamódszerek leírása tájékoztató jellegűek. A termékek
vagy azok paraméterei változhatnak, pontos információkért minden
esetben keresse kollégánkat.
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