Toscana betoncserép
Hosszú élettartam, és klasszikus elegancia jellemzi a Leier betoncserepeit, amelyek közül a Toscana cserepeink
a mediterrán típusú épületekhez hasonló tetők építését segítik elő. A formán túli egyediséget a többféle
színezési lehetőség biztosítja, a klasszikus mellett a különleges, úgynevezett extra színezésre is van lehetőség.
Leier betoncserepek legfőbb előnyei:
letisztult vonalvezetésű formavilág
gyorsan, gazdaságosan építhető
stabilan ellenáll a szélsőséges időjárásnak
A Leier tetőfedő rendszerek gazdaságos és esztétikus tetők kialakítását teszik lehetővé, betoncserepeink
bármilyen építészeti megoldással jól harmonizálnak. A hullámos Leier cserepek elsősorban védelmi
funkciót látnak el, hiszen a megépített tetőnek az az elsődleges feladata, hogy az időjárás
viszontagságaitól megvédje az ingatlant. Természetesen jogos elvárás, hogy a tető amellett, hogy 100%-os
védelmet nyújt, még legyen szép is. A Leier betoncserepei ennek az igénynek is maximálisan megfelelnek.
A letisztult vonalvezetés és az elemek tökéletes illeszkedése gyors és gazdaságos tetőfedést tesz lehetővé.
Szükség is van a pontos és megbízható illesztésekre, napjaink olykor teljesen kiszámíthatatlan időjárásának
köszönhetően előtérbe kerültek azok az építőelemek, amelyek extrém körülmények között is biztos védelmet
nyújtanak a házaknak. A Leier Toscana betoncserép az esőnek és a szélnek ugyanúgy ellenáll, mint a nagy
melegnek, hőszigetelő hatásának köszönhetően a lakótér optimális hőháztartásának kialakításában is nagy
szerepe van.
További termékinformációkért kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb lévő viszonteladó partnerünket!
A többszörösen felületkezelt, nagy hullámú Toscana betoncserépre 50 év garanciát vállalunk. A Leier cserepei
több évtizedre szólnak, biztosak vagyunk a tartósságában, hiszen mi gyártottuk, tudjuk, hogy miből van, és
hogy mit bír. A betoncserepeink rendkívül szilárdak, és ez a tulajdonságuk, valamint a vízzáró képességük és a
fagyállóságuk az idő előrehaladtával csak nő.
A Leier építőelemekhez az alapanyagokat gondosan válogatjuk össze, a saját magunk felé támasztott rendkívül
szigorú elvárások miatt csak a legjobb anyagokkal dolgozunk. Ennek köszönhető, hogy a garantáltan
méretpontos Toscana betoncserepek a hőmérséklet gyakori ingadozása ellenére sem vetemednek. Az
egymáshoz tökéletesen illeszkedő betoncserepek nagy nedvesség hatására sem veszítenek
szilárdságukból, alakjukat és méretüket ekkor sem változtatják.
Extra színek
Palazzo
Capello

Terra

Classic színek
Téglavörös
Mogyoró

Fekete

Basic színek
Avanti

Víz, cement, homok és vasoxid alapú színezőanyagok keverékéből áll a Toscana betoncserép, a természetes
alapanyagok és a környezettudatos gyártási folyamat nálunk nagyon fontos. Legyen szó bármilyen Leier
építőanyagról, vagy építőelemről, kizárólag környezetbarát anyagokat használunk fel az előállítás során, a régi,
elhasznált, vagy sérült betoncserepek nem jelentenek kockázatot a környezetre, feldolgozhatók és
újrahasznosíthatók.
A Toscana betoncserepek többféle színben kaphatók, aminek köszönhetően igény szerinti tető építhető.
Teljesen egyedi megoldások, valamint a környezettel szorosan harmonizáló tetőszerkezetek kiépítésére
egyaránt lehetőséget nyújt a speciális fedőanyaggal ellátott Toscana betoncserép. Bármilyen rendeltetési célú
épület tetőfedésére alkalmasak a Leier betoncserepei, nálunk biztosan megtalálja az elképzeléseinek megfelelő
cserepeket.
Terméknév

Megjelenés
Méret (cm)
db/m2

Toscana
alapcserép

33x42
10

Toscana
Toscana
szegélycserép szellőzőcserép

33x42
3 db/fm

33x42
1db/10m2

Toscana
kúpcserép

42x26x10
2,7 db/fm

Toscana kezdő
Toscana
kúpcserép hármas elosztó
kúpcserép
43x24x10
1 db/élgerinc

1 db/
kontycsúcs
kg/db
4,6
6,7
7,2
4,4
5,4
6,3
raklap
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
db/raklap
210
32
28
105
50
36
m2/raklap
24
Megválaszolatlan kérdései maradtak? Kérjen segítséget az Önhöz tartozó területi képviselőtől!
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