Universal fedés
(Bogen)

Universal fedés
egy sokoldalú exkluzív palaforma
A Tető Horn Kft.
Cégünk
Magyarország
legnagyobb és legrégebbi terméspala
forgalmazója és kivitelező vállalata. A Tető Horn Kft. több mint
30 éves tapasztalatával, közel 300
terméspalával lefedett épülettel
egyedülálló szaktudást szerzett
eme nemes anyag kivitelezésében,
melyet számos hazai, valamint
nemzetközi referencia bizonyít.
A terméspala
A pala egy üledékes kőzet amely
kb. 400 millió évvel ezelőtt keletkezett a tenger fenekén, majd a
földkéregmozgások során a nagy
nyomás és hőmérséklet által a leüllepedett megkeményedett iszap
palává alakul á. Csak ott ahol kevés szennyező anyag keveredett az
iszapba (mész, szén, ércek, stb...),
és optimális volt a hő és a nyomás
csak ott alakult ki jó minőségű terméspala, mely alkalmas tető és fal
fedésére. Ebből kifolyólag a megrendelésnél mingíg ügyelni kell a
megfelelő minőségre.
A pala vásárlás mindíg is bizalmi
ügy volt és az is marad.
Az Universal pala.
Az Universal fedés egy sokoldalú,
harmonikus fedési mód. Kitűnően
illeszkedik modern és műemléki
jellegű
épületekhez
egyaránt.
Diagonális fedési rendszerével
mozgalmassá, izgalmassá teszi az
egyszerűb tetőket is. A pala kialakítása lehetővé teszi, hogy íves felületre is alkalmazható legyen.

Universal fedés

Tradícionális élképzés
megoldások
Universal fedés
Az Universal pala forma az egyik
legelterjedtebb fedési mód hazánkban, ami köszönhető a gazdaságos és kedvező árfekvésnek és a forma sokoldalúságának
egyaránt. Az Universal palalapok
alapvetően négyzet alakú palák, melyek egyik sarka teljesen szimmetrikusan
le van kerekítve. Ezen formai adottság
teszi lehetővé, hogy jobbra, vagy balra emelkedő sorokat is létrehozhatunk
ugyanabból a palából, ezért lesz az
Universal az egyik leggazdaségosabb
Ónémet fedési rendszrű palaforma.
Az Universal pala 45°-os elforgatásával egy újjabb fedési módot kapunk, a méhsejt fedést, ami kitűnően
alkalmas fal lefedésére is.
Méretek
(cm)

Minimális

30 x 30
25 x 25

25°
40°

A fedés mintaképe:

7-8

cm

Ca.
darab/
kaloda
1100
1410

Miért universal?

Az Universal fedés egy sokoldalú,
harmonikus fedési mód. Kitűnően
illeszkedik modern és műemléki
jellegű
épületekhez
egyaránt.
Diagonális fedési rendszerével
mozgalmassá, izgalmassá teszi az
egyszerűb tetőket is. A pala kialakítása lehetővé teszi, hogy íves felületre is alkalmazható legyen.

Harmónia a modern és a
hagyományos építészettel.
Universal fedés

Az universal fedés, sokoldalúságát
bizonyítja, az úgynevezett méhsejt
(wabe) fedés. Ennél a fedési módnál
a palák 45°-kal elforgatva kerülnek
rögzítésre, ezálltal egy teljesen új
fedési kép alakul ki.

Az universal fedés, a diagonális
fedési
rendszernek
köszönhetően, kitűnően alkalmas
íves tetőfelületek fedésére is. Nagyobb sugarú tornyokra, pozitív
és negatív ívek átfedésére egyaránt kitűnően alkalmazható.
onális
fedési
rendszernek
köszönhetően, kitűnően alkalmas
íves tetőfelületek fedésére is. Na-
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