Naujiena pasiūlyme
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Optimus
Vėjalentė klasikinėms stogo dangoms

Bendras ilgis

1200 mm

Dengimo ilgis

1170 mm
132 mm

Aukštis

66 mm

Plotis

Optimus – vėjalentė klasikinėms
stogo dangoms

i

Optimus vėjalentės gali būti:
kairinės (K) ir dešininės (D)

Tvirtinimo juosta

Optimalus sprendimas klasikinėms stogo dangoms yra ne kas kita,
o originali nauja Optimus vėjalentė. Kartu su tvirtinimo juosta tai
universalus gaminys, kurį galima naudoti tiek su Budmat, tiek su kitų
gamintojų klasikinėms stogo dangoms.
Savybės ir ypatybės

• Universalus pritaikymas klasikinėms stogo dangoms.
• Šis elementas yra neatsiejama kitų Budmat modulinių apdailos elementų: startinės juostos
LS-14, kraigo plieninė tarpinės LWG-29 ir kraigo GTR, skirtų klasikinėms stogo dangoms, dalis.
• Aukščiausios kokybės plienas, preciziška gamyba.
• Naujoviška "slankiojanti" jungčių sistema, kurios dėka sujungimai yra sandarūs, idealiai suderinti
ir nematomi.
• Specialios montavimo kiaurymės leidžia paslėpti varžtus, kad stogo nuolydis būtų lygus
ir vienodas.

1200 mm

Ilgis
Aukštis

30 mm

Plotis

50 mm
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Universali Optimus tvirtinimo juosta

• Dėl gaminio tikslumo užtikrinama ideali, patvari ir itin estetiška stogo apdaila.

plienas S280

Medžiaga

cinkuotas Z275, su organine danga
IDEAL-SATIN, IDEAL-MATT,
X-MATT BT SP30, Ultramat,
Blizgus poliesteris.

• Tvirtinimo juostų kiaurymės leidžia ją sumontuoti nesuspaudžiant, o tai užtikrina papildomą
sandarumą.
• Tvirtinimo juostų plokštelės užtikrina lengvą kraštinių klasikos lakštų montavimą.

0,5 mm

Skardos storis

Kiekis pakuotėje

6 komplektai

Spalvos

32

• Garantuojamas suderinamumas ir spalvų atitikimas su stogo danga.
IDEAL-SATIN, IDEAL-MATT: tamsiai antracitinė 534/RAL 7021,
juoda 015/RAL 9005, ruda 435/RAL 8017

X-MATT BT SP30: grafito 455 H/RAL 7016, juoda 015 H/RAL 9005,
ruda 384 H/RAL 8017

Ultramat: ruda RAL 8017, tamsiai ruda RAL 8019, juoda RAL 9005,
molio RAL 8004, grafito RAL 7024, antracito RAL 7016, žalia RAL 6020,
vyšninė RAL 3009
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Blizgus poliesteris: ruda RAL 8017, tamsiai ruda RAL 8019,
juoda RAL 9005, molio RAL 8004, balta RAL 9010, šviesiai vyšninė RAL 3011,
grafito RAL 7024, antracito RAL 7016, tamsiai vyšninė RAL 3005,
vyšninė RAL 3009, tamsiai sidabrinė RAL 9007, žalia RAL 6020, sidabrinė RAL 9006

