„TiTania“

Wytworna i długowieczna dachówka ceramiczna wielkiego formatu

„TiTania“ – idealna dachówka na
Wytworna i długowieczna dachówka ceramiczna
wielkiego formatu typu holenderka płaska, oferuje
najnowocześniejsze, opatentowane rozwiązania.
Uwodzi niezrównanym designem i imponuje
trwałością. Dopracowana w każdym detalu,
zapewnia fantastyczny efekt wizualny – wrażenie
optymalnego rozłożenia światła i cienia.
Nowoczesna technologia bezdotykowego
wypału w poziomych H-kasetach gwarantuje
najwyższą jakość. Dachówka „TITANIA”
została stworzona na bazie cieszącego się
nieustannym zainteresowaniem modelu
FUTURA. Z niego czerpie sprawdzone
rozwiązania, dodatkowo oferując innowacje
w zakresie statyki oraz dynamiki płynów.
Duży format pozwala na osiągnięcie zadziwiająco
korzystnego stosunku ceny do wydajności.

każdy rodzaj dachów
„FINESSE”/„NOBLESSE”
Kolekcja barwnych glazur

„NUANCE“
Kolekcja szlachetnych angob

„FINESSE“ czerwień winna glazurowana

„NUANCE“ miedziana angobowana

„NUANCE“ antracytowa angobowana

„FINESSE“ czarna glazurowana

„NUANCE“ ciemnobrązowa angobowana

„NUANCE“ czarna matowa angobowana

„NOBLESSE” brązowa glazurowana

„NUANCE“ w kolorze łupka angobowana

511,5 mm

KSZTaŁT
Wielki format dachówki „TITANIA” i charakterystyczny falisty kształt wywierają ogromne wrażenie. Forma
dachówki pozwala uzyskać wspaniałą, pełną harmonii optykę dachu wzbogaconą o delikatną grę światłocienia.
Pod tym względem jest klasą samą dla siebie. Łączy klasycznie piękny wygląd dachu z najwyższą jakością
i trwałością. Pomimo dużego formatu dachówka zachowuje dobre proporcje oraz pełne harmonii wyważenie.
321 mm

BEZDOTYKOWY WYPaŁ
Najlepsze surowce oraz nowoczesna technologia bezdotykowego wypału dachówek w poziomych
H-kasetach gwarantują najwyższą jakość produktu.

POWiERZCHnia
Znakomite surowce i nowe technologie warunkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamitnej powierzchni
dachówki, którą gwarantuje pojedyncze wypalanie i najwyższej jakości jednorodny, naturalny surowiec.
Szlachetna paleta barw gwarantuje angoby z jedwabnym połyskiem oraz gładką powierzchnią. Dodatkowo
posiada najwyższą na rynku ceramiki budowlanej odporność na zadrapania i uderzenia.

ZaMKi

y żej
p ow m
40 m

Unikatowe zamki górne i boczne zapewniają tolerancję przesuwu nawet ponad 40 mm, co sprawia,
że zużycie dachówek wynosi 9.2-10.2 szt./m2 . Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania
rozstawu łat na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne.
Pionowe zamki posiadają zupełnie zmodyfikowaną, perfekcyjną konstrukcję. Dzięki zastosowaniu
specjalnej „techniki labiryntowej“ skonstruowano przeciwdeszczową barierę dla wody, nie do pokonania
nawet przy bardzo silnych wiatrach.

KĄT naCHYLEnia POŁaCi OD 10°
10° – 90°

Dzięki dopracowanym w każdym szczególe zamkom i doskonałemu systemowi odprowadzania wody
„TITANIA“ pod względem szczelności nie ma sobie równych. Dachówkę bez problemu można stosować
przy kątach nachylenia połaci nawet od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia).
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