Водостічні системи

ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ

Сталеві ринви - надійна інвестиція
Водостічна система – це дахове обладнання, завдання якого – швидко відводити сотні літрів
води під час зливи. Сталева водостічна система Struga – це найкращий вибір, який містить усі
ознаки практичної системи водовідведення.

Міцність
Водостічна система Struga
виготовляється зі скандинавської бляхи GreenCoat® RWS.
Три сорти сталі завтовшки 0,6 1,25 мм забезпечують жорсткість, пластичність і довговічність елементів.

Можна встановлювати
в зимові дні
Елементи системи Struga не
тріскаються під час вигинання
та встановлення, тому їх можна
встановлювати навіть узимку.

Колір, дібраний
до кольору бляхи
Система Struga виготовляється
у тринадцяти кольорах, усі з
яких пасують до кольору наявного листа покрівлі.

Міцні кріплення МАХ
Система Struga надає класичні
кріплення для крокв та сучасні
кронштейни для лицьових
панелей, зміцнені завдяки
відповідному профілю та
жорсткій блясі.

Лакове покриття
Товстий – 35 µm з обох боків –
шар органічного покриття є
чудовим оформленням, яке не
блякне і не змінює кольору
впродовж років.

Гарантія
Виробник системи Struga
надає 30-річну письмову функціональну гарантію та 15-річну
гарантію збереження кольору.

Функціональність
Завдяки таким деталям
системи, як швидкі з’єднувачі
ТРУБ та система зміцнення
ТРУБ SWR, Struga – це продукція з чудовими показниками корисності та міцності.

Мінімальна температурна
розширювальність
Сталева водостічна система
стійка до різниць між зимовими
та літніми температурами. Це
дає змогу підтримувати у
доброму стані довгі елементи
протягом усього строку використання.

Простий і швидкий монтаж
Водостічна система Struga
складається з повного комплекту деталей, які чудово
взаємодоповнюються, забезпечуючи простий і швидкий
монтаж. Окремі деталі характеризуються високою точністю виконання та правильністю
вимірів, яка гарантує прилягання.

СКАНДИНАВСЬКА СТАЛЬ

ГАРАНТІЯ 30 РОКІВ

Сталь є основою системи водостічних жолобів Struga
Система Struga виготовляється зі скандинавського сталевого листа GreenCoat® RWS
продукції SSAB. Цей металургійний завод є світовим лідером у виробництві високоміцних
сталей. Основними перевагами листів RWS є їх формувальні властивості, стійкість до
атмосферних чинників, у тому числі до ультрафіолетового проміння, та висока стійкість до
подряпин.

лакове покриття 35 μm з обох боків

захисний шар з обох боків
пасивуючий шар з обох боків
цинк з обох сторін
сталева серцевина

Система Struga - оригінальний
набір компонентів, створений з
використанням новітніх технологій виробництва, з високою
точністю виготовлення, щоб
максимально ефективно виконувати свою функцію.

Листи GreenCoat® RWS
з двостороннім лаковим покриттям високої міцності є основною
особливістю, що відрізняє водостічну систему Struga. Це забезпечує максимальний захист
внутрішнього та зовнішнього боку
листа.

Використання відповідно
дібраних сортів сталі та її товщини
в процесі виробництва гарантує,
що всі водостічні елементи мають
найкращі властивості: від пружності та пластичності до найвищої міцності.

Система Struga виготовляється відповідно до європейських стандартів PN-EN 1462 і 612.

Система Struga добери колір
Система Struga виготовляється в тринадцяти кольорах, із яких ви можете
ретельно вибрати той, що найкраще підходить до кольору покрівлі.
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Представлені кольори носять суто орієнтаційний характер і можуть дещо відрізнятися від реальних за рахунок обробки
зображень. Фактичні зразки кольорів доступні у продавців.

ЖОЛОБ

ВОДОСТІЧНА ТРУБА

Скандинавський стиль

Внутрішній шов – акцент на естетиці

система

125

150

розмір

упаковка

розмір

упаковка

стелаж

2 mb

5 шт. / 11 кг

210 шт. / 42 упак. / 485 кг

3 mb

5 шт. / 16 кг

210 шт. / 42 упак. / 700 кг

4 mb

5 шт. / 21 кг

210 шт. / 42 упак. / 900 кг

4 mb

1 шт. / 5 кг

2 mb

5 шт. / 12 кг

150 шт. / 30 упак. / 400 кг

1 mb

1 шт. / 1,5 кг

3 mb

5 шт. / 18 кг

150 шт. / 30 упак. / 580 кг

4 mb

5 шт. / 25 кг

150 шт. / 30 упак. / 770 кг

система

90

100

1 mb

1 шт. / 1,5 кг

3 mb

1 шт. / 4 кг

стелаж
175 шт. / 254 кг
47 шт. / 210 кг
47 шт. / 270 кг
100 шт. / 175 кг

3 mb

1 шт. / 4 кг

35 шт. / 182 кг

4 mb

1 шт. / 6 кг

35 шт. / 233 кг

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛИЦЬОВОЇ ПАНЕЛІ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛИЦЬОВОЇ ПАНЕЛІ MAX

простий і швидкий в установці

надзвичайно міцна конструкція

система

упаковка

150

60 шт. / 7 кг

палета
3840 шт. / 64 упак. / 481 кг

система

упаковка

125

60 шт. / 7 кг

палета
1800 шт. / 30 упак. / 241 кг

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТРУБИ

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЖОЛОБА

класичне рішення

Ліва і права в одному виробі

система

125

150

розмір

упаковка

палета

система

упаковка

палета

210 мм

50 шт. / 20 кг

2000 шт. / 40 упак. / 825 кг

125

100 шт. / 5 кг

6400 шт. / 64 упак. / 386 кг

270 мм

50 шт. / 22 кг

1800 шт. / 36 упак. / 825 кг

150

50 шт. / 4 кг

3200 шт. / 64 упак. / 270 кг

330 мм

50 шт. / 25 кг

1500 шт. / 30 упак. / 781 кг

210 мм

50 шт. / 22 кг

1800 шт. / 36 упак. / 824 кг

270 мм

50 шт. / 25 кг

1500 шт. /30 упак. / 779 кг

330 мм

50 шт. / 28 кг

1500 шт. / 30 упак. / 871 кг

УКРІПЛЕННЯ ЖОЛОБА

ЗМІЦНЮВАЧ ЖОЛОБА

додаткова підтримка

міцне з'єднання

система
універсальна

упаковка
200 шт. / 6 кг

палета
12800 шт. / 64 упак. / 409 кг

система
універсальна

упаковка

палета

250 шт. / 12 кг

1250 шт. / 50 упак. / 628 кг

НАРІЖНИК 90°

НАРІЖНИК

однакова форма

спеціальне замовлення

система

упаковка

палета

система

із будь-яким кутом розкриття

упаковка

палета

125

20 шт. / 11 кг

320 шт. / 16 упак. / 201 кг

125

5 шт. / 7 кг

80 шт. / 16 упак. / 126 кг

150

20 шт. / 12 кг

320 шт. / 16 упак. / 216 кг

150

5 шт. / 8 кг

80 шт. / 16 упак. / 142 кг

З'ЄДНУВАЧ

ПОДВІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ ЖОЛОБА

багаторазового використання

надзвичайно міцний та широкий

система

упаковка

палета

125

50 шт. / 6 кг

3200 шт. / 64 упак. / 458 кг

150

50 шт. / 7 кг

3200 шт. / 64 упак. / 508 кг

система

упаковка

палета

125

50 шт. / 12 кг

2000 шт. / 40 упак. / 504 кг

СТІЧНА ВОРОНКА

КОЛІНО СТІЧНОЇ ТРУБИ

продуктивність у першу чергу

універсальне з'єднання

система

упаковка

палета

система

упаковка

палета

125/90

50 шт. / 16 кг

800 шт. / 16 упак. / 274 кг

90

24 шт. / 8 кг

384 шт. / 16 упак. / 149 кг

125/100

10 шт. / 12 кг

200 шт. / 20 упак. / 254 кг

100

20 шт. / 7 кг

320 шт. / 16 упак. / 136 кг

150/90

10 шт. / 12 кг

200 шт. / 20 упак. / 254 кг

150/100

16 шт. / 7 кг

320 шт. / 20 упак. / 158 кг

ПРИКРУЧУВАЛЬНИЙ ГВИНТ ТРУБИ

ГВИНТ ТРУБИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
З ПРОГОНИЧЕМ

до стіни або дерева

до багатошарової стіни

система

упаковка

палета

система

упаковка

палета

90

100 шт. / 10 кг

5000 шт. / 50 упак. / 510 кг

90

100 шт. / 9 кг

6400 шт. / 64 упак. / 640 кг

100

100 шт. / 11 кг

5000 шт. / 50 упак. / 569 кг

100

100 шт. / 10 кг

5600 шт. / 56 упак. / 620 кг

доступні довжини прогоничів:
(прогоничі продаються окремо)

100 / 160 / 200 / 250 / 300 мм

ТРІЙНИК

ЛОВЕЦЬ ДОЩУ З ОЧИСНИКОМ

з'єднання дренажних шляхів

функціональна ревізія

система

упаковка

палета

система

упаковка

палета

90

8 шт. / 5 кг

160 шт. / 20 упак. / 119 кг

90

12 шт. / 18 кг

192 шт. / 16 упак. / 302 кг

100

8 шт. / 11 кг

128 шт. / 16 упак. / 190 кг

100

10 шт. / 16 кг

160 шт. / 16 упак. / 270 кг

ЗЛИВНИЙ ВІДВІД СТІЧНОЇ ТРУБИ
кінцевий елемент

система

упаковка

палета

90

16 шт. / 5 кг

320 шт. / 20 упак. / 131 кг

100

16 шт. / 6 кг

256 шт. / 16 упак. / 115 кг

Вага стелажу:

35 кг

Вага палети:

25 кг

Виробник системи Struga:
Bratex Dachy ТзОВ s.k.
PL 39-200 Дембіца, Пшемислова 22
тел. +48 14 6822 822
info@bratex.pl
Телефон для довідок 801 081 018
www.bratex-roofing.com

Дата схвалення видання 15-01-2018
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