INNOVATÍV ÉS ESZTÉTIKUS
megoldások a Terrántól, a tető
szakszerű átszellőztetéséhez!

Új, tetősíkba simuló szellőzőcserepek,
hogy a tető minden szempontból otthona koronája legyen.
Ezzel a modern megoldással egy homogén, egységes fedéskép alakítható ki,
amely letisztult megjelenést eredményez, valamint növeli a tetőszerkezet
élettartamát és a tetőtéri lakókomfortot.

Ismerje meg a Terrán új szellőzőcserepeit!
A szellőzőcserepek az átszellőztetett tetőszerkezetekben a levegő kivezetésére szolgálnak. Segítségükkel a fedés alatti levegő könnyen tud mozogni. A megfelelő számban beépített szellőzőcserepek jelentős
mértékben növelik a tetőszerkezet élettartamát, a a tetőtéri lakókomfortot, valamint a tető esztétikai
megjelenését is. Minden egyes szarufaköz szellőzéséről gondoskodni kell, így az élgerinc mentén is
szükségessé válhat a szellőzőcserepek elhelyezése.
RUNDO

ZENIT

Méret: 330 x 415 mm
Fedési szélesség: 298 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 298 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db

SYNUS

Danubia, Coppo,
Renova Plus

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 6 db

Minden esetben ellenőrizze az ajánlatban szereplő szellőzőcserepek
pontos mennyiségét!
Mire figyeljen?
Például egy 158 m² tető esetén a régi szellőzőcserépből 24 db-ot kellett elhelyezni
a tetőn, míg az új szellőzőcserépből már 70 db-ra van szükség!*
*A példában egy 10x10 m-es “kádárkocka” épületet vettünk alapul, 40 fokos tetőhajlásszöggel és 50 cm-es eresztúlnyúlással, Rundo tetőcseréppel fedve. A Danubia, Coppo és Renova Plus tetőcserepek esetében ennél nagyobb mennyiségben van szükség az új szellőzőcserepekre.

A NAGYOBB ANYAGSZÜKSÉGLET NEM OKOZ ÉRDEMI TÖBBLETKÖLTSÉGET,
mivel az új szellőzők ára kedvezőbb, emellett a tetőfedéshez szükséges alapcserepek men�nyisége is csökken a szellőzők számával. Így egy jobb ár-érték arányú terméket tud megvásárolni, hiszen innovatív, megfelelő tetőátszellőztetést biztosító megoldással, egy szebb,
esztétikusabb tető alatt élhet családjával.

Mi történik, ha nem a megfelelő számú szellőzőcserép kerül beépítésre?
A nagyobb mértékű páralecsapódás a fedés alatt rongálja
a tetőszerkezetet.

Szakmai tanácsadás:
kiszamoljuk@terranteto.hu

Magasabb hőmérséklet a
tetőtérben a nem megfelelő
átszellőzés miatt.

Milyen témában lehetünk a segítségére?
tetotepitek.hu

Segédprogram
Kalkulálok!

