הטובים בעולם ?
רוצה את הרעפים

רעפי פלדה

אחים כמיסה מרכז העצים 09-7961047

אחים כמיסה מרכז העצים 09-7961047

25
שנות

מתאים לתקן הישראלי

www.metrotile.co.il

אחריות

למה לבחור ברעף?
אסטתי  -שומר על המראה של הרעפים
המסורתיים.
עמיד  -עבר בהצלחה רבה מבחני עמידות לתנאי
סביבה קיצוניים ועמידות בשריפה.

קל משקל  -שוקל רק  6.8ק"ג למ"ר .קל עד
פי שישה מגג רעפים אחר.
לא שביר  -אין חשש לשבר בהובלה ,בהתקנה,
בקור ובחום.

שיפוע

Metrotile Roman

שקט יותר  -תודות לציפוי המיוחד .מפחית
רעש וחסר כל רעש מתכתי.

מראה מיוחד לכל גג
Metrotile Bond

איכותי  -עומד בסטנדרטים אירופאיים מחמירים
ובמגוון בדיקות קפדניות.

המפרט הטכני העשיר

שיפוע  -ניתן להניח בשיפוע מינימלי של 12
מעלות .אידיאלי להחלפת גגות ,כולל אסבסט.

אחריות  25 -שנה

חברת מטרוטיייל נוסדה בניו-זילנד .ב 1997 -פתחה
פס ייצור מתקדם המשלב מכונות חדישות וטכנולוגיות
אולטרה מודרניות בבלגיה ,לספק לשווקי אירופה,
המזרח התיכון ,אפריקה ואמריקה את המוצרים
האיכותיים של מטרוטייל.

רעפי מטרוטייל מכסים קילומטרים של גגות ,במעל
 80מדינות ברחבי העולם ,כולל ישראל ,ומכסים בין
השאר מבני ציבור ,בתי חולים ,מבני תעשיה ובתי ספר.

Metrotile Classic

מטרוטייל פועלת לשיפור מתמיד של תהליכי הייצור
ומגוון המוצרים ,והיא מהמובילות בתחום החדשנות
בענף זה בעולם ,דבר המתבטא במוצרים איכותיים
ביותר ,בעלי יעילות גבוהה במיוחד.

Metrotile Woodshake

למה דווקא מטרוטייל?

Metrotile Shake

צבע  -מגיע במגוון צבעים .תהליך ייחודי השומר
על הצבע המקורי ללא דהיה.

כמובילת שוק ,חברת מטרוטייל מחוייבת לאיכות
מוצריה ,ובמתן פתרונות מגוונים לשווקים המתחדשים.
חברת מטרוטייל משקיעה במחקר ופיתוח של מוצרים,
תוך התאמתם בצורה מיטבית לצרכי הלקוח.

Metrotile Shingle

חברת מטרוטייל מגדילה את קהל לקוחותיה באופן
עקבי ,הודות לאיזון בין המחיר ואיכות רעפי הפלדה
בשילוב השירות הטכני ,כל זאת הודות ליכולות של
שימוש בפס ייצור מהמתקדמים בעולם.

מיקום מסמרים ברעף
הראשון

שיפוע מינימלי12 . .....................
שיפוע מקסימלי .900. ..................
0

מריש
אחרון

.

מידות

מידות הרעף  -ברוטו  410............מ"מ  1324 xמ"מ
מידות הרעף  -כיסוי נטו 370........מ"מ  1260 xמ"מ
שטח הכיסוי ..........................רוחב  370מ"מ
אורך  1260מ"מ
משקל 6.8...................................ק"ג למ"ר

יש למקם את המרחק בין
המרישים כמצויין בשרטוט

מיקום מסמר/בורג
מרכז הרעף

Acrylic top layer
Quartz-based granules
Acrylic Base Coat
Adherence coating
©Aluzinc AZ 185
Base Steel
©Aluzinc AZ 185
Protective coating
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צורת ההנחה
של רוכב צד
ונקודת חיבור
לגג הרעפים

חפיפה נכונה של רוכב הצד

שימוש במרכיבים בעלי ביצועים מעולים.
כל מוצר מבית מטרוטייל מיוצר מהמתכות
האיכותיות ביותר הזמינות בתעשיה ,כדי להבטיח
גג חזק ועמיד במיוחד.
המתכת מצופה משני צדדיה בפריימר ייחודי
(® )ALUZINCבעלי הגנה מצויינת כנגד אש ,קורוזיה
ופחות רגישות לסידוק.
שכבת בסיס אקרילית מצפה את הרעף ,אליה
שבבי הקוורץ מקובעים.
כדי להגן על הרעף מפני תנאי מזג אוויר קיצוניים,
או טחב ,בצורה טובה יותר מהרגיל ,שכבה
אקרילית שקופה נוספת מצפה את הרעף
מלמעלה .לבסוף הרעפים עוברים דרך התנור,
כדי להבטיח את האיכות הפיניש ,וביצועים
הטובים ביותר.

איכות עולמית מוכחת

יש לציין שרעפי מטרוטייל עומדים בתקן הישראלי,
ועברו את הבדיקות הנדרשות.

התקנה פשוטה

רעפי מטרוטייל נבדקים בצורה עקבית בפרמטרים
של חוזק הציפוי ,גמישות ,וחוזק המבנה כדי להבטיח
שהם מתאימים לסטנדרט לפני משלוחם.

עמידה בתקנים עולמיים
לרעפי מטרוטייל אישורי תקן ממבחר מדינות
בעולם.
רעפי מטרוטייל עומדים בתקן הישראלי ,ועברו
את הבדיקות הנדרשות.

יש לדרוך רק בקצה הרעף

עזרים
רוכב צד לגיבל ימין/שמאל
מיועד לגיבל וסיומת צד של
פרגולה פתוחה.

אורך ברוטו 125 :מ"מ
אורך נטו 110 :מ"מ

רוכב רכס

מיועד לחלק העליון של הגג

אורך ברוטו 136.5 :מ"מ
אורך נטו 126.5 :מ"מ

