
 TERRAFLEX - ARDESIA
Krytina so vzhľadom prírodnej  štiepanej bridlice

Strešná krytina TERRAFLEX je výnimočná svojím dokonalým a atraktívnym vzhľa-
dom prírodnej štiepanej bridlice, moderným materiálom a tvarmi. Je výsledkom
nového patentovo chráneného výrobného postupu a nie je škodlivá pre životné
prostredie. Poskytuje unikátne možnosti v estetike a pokrývaní striech.
Pozostáva z vysoko kvalitných termoplastov a vyše 70% minerálneho plniva -
kaolínu, UV stabilizátorov a protipožiarnych detergentov. Je to atraktívna alter-
natíva pre široké uplatnenie v oblasti šikmých striech i stien…. Spotrebiteľovi
garantujeme otvorenie širokých tvorivých možností pri jej použití. Z tejto krytiny
si urobíte doslova celú strechu aj s detailami.

Výhody krytiny ARDESIA TERRAFLEX:
• Extrémne ľahká, umožňuje montáž aj na ľahké,

staré a oslabené strešné konštrukcie.
• Veľmi atraktívna svojím vzhľadom štiepanej

bridlice v tvaroch Bobrovka a segmenty HR,
REC.

• Ľahká spracovateľnosť a montáž.
• Flexibilné aplikácie na jestvujúce strešné

konštrukcie všetkých druhov.
• Vysoká bezpečnosť proti krupobitiu, dažďu,

snehu a vetru - neohrozuje okolie.
• Nerozbitná, žiadne materiálové straty a po-

škodenia počas prepravy a montáže.
• Výborné izolačné vlastnosti voči mrazu,

horúčave alebo hluku z vonkajšieho prostredia.
• Široká farebná škála - čierna, antracitová sivá

(tmavosivá), svetlosivá, tehlovo červená,
zelená… resp. aj v škále RAL

• Extrémne húževnatý materiál s dlhou životnos-
ťou.

• Vďaka   svojej flexibilnosti a malej váhe je pou-
žiteľná na novostavby, rekonštrukcie striech aj
pre  historické objekty a štýlové stavby.

• Bezúdržbová krytina z tepelno-izolačného
materiálu - nerosí sa zospodu…

TERRAFLEX



ARDESIA BT

Distribúcia:

ARDESIA HR
TVARY,  TECHNICKÉ  PARAMETRE  A  MONTÁŽ

ARDESIA REC  

Strešná krytina s citom 
a rešpektom k prírode!

VŠEOBECNÉ DOPORUČENIA K MONTÁŽI KRYTINY
Šablóny sú ľahké, flexibilné a nerozbitné, čo umožňuje nenáročný transport montáž i delenie šablón. Krytina je odolná voči dažďovej vode
a snehu od sklonu 12o s použitím paropriepustnej fólie a je aplikovateľná aj na zvislé plochy striech a  vonkajších múrov. Prichytáva sa klincami
so širokou hlavičkou cez krytinu do laťovaného resp. vydebneného podkladu. Strecha je pochôdzna. Príslušenstvo  tvoria čelá a hrebenáče.
Šablóny sa navzájom prekrývajú. Pre vytvorenie zložitého detailu sú šablóny ľahko deliteľné špeciálnym nožom. Spôsob kladenia je
spracovaný v kladačských listoch jednotlivých tvarov.

Použitie: strechy, resp. obklady stien strechy alebo obklady stien strechy alebo obklady stien
Rozmery: 240 x 560 mm                              250 x 250 x 4,5 mm 240 x 380 x 4,5 mm
Počet kusov/m2: 10,5 ks s prekrytím 30 % 27 ks 15 ks
Min.strechy: min. sklon 22o  (12° při použití paropriepustnej fólie)
Hmotnosť: 450 g/ks 300 g / ks 600 g / ks
Balenie: 22 ks/kartón 30 ks / kartón 30 ks / kartón
                              36 kartónov /paleta

792 ks/paleta 110 kartónov / paleta 70 kartónov / paleta
Upevnenie: pomocou  35 mm klincov so širokou hlavičkou
Príslušenstvo: hrebenáče a čelá čelá čelo a aj  ako príslušenstvo

k ARDESIA HR pre čelá
a vytvorenie rohov

VYBRANÉ REFERENCIE :
• Penzión Čierna voda   220 m2  HR
• Kostol, Plešivec                 1.000 m2  HR
• Kostol Silica 200 m2  HR
• RD Prešov                           625 m2  HR
• Horský hotel Donovaly      1.400 m2  HR
• RD, Opátske 200 m2   HR
• RD, Čermeľ 450 m2   HR
• Dom smútku Torysa          200 m2   REC
• Sídlo firmy Turč. Teplice   340 m2   REC
• RD Nižný Hrabovec            500 m2   HR

čelo

úžľabie

hrebeň
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Import a predaj:
SLOVECO, spol. s r.o. 
Popradská 66, 
P.O.BOX 30, 040 11 Košice
tel./fax: 00421/55/640 53 01-3 
http: www.sloveco.sk,
e-mail:  sloveco@sloveco.sk


