
Vaše hliníková jistota

Hlavní přednosti falcovaného materiálu:
 Hliník Vám nezrezaví – materiál nepodléhá korozi a je plně bezúdržbový.

 Hmotnost krytiny – nejlehčí plechová krytina s neomezenou životnosti. 
Zatíží Váš krov 2,18 kg/m2 (krycí plochy).

 Náviny na míru – s ohledem na další manipulaci jsou standardní náviny 
70-200 kg. Rádi Vám připravíme náviny dle vašich požadavků.

 Cena – při srovnání s obdobnými materiály, jako jsou pozinek a titanzinek, 
budete příjemně překvapeni.

 INFORMUJTE SE, RÁDI VÁM ZPRACUJEME CENOVOU NABÍDKU.

KERAFALC NATUR
Základní charakteristika KERAFALCu NATUR
 Jedná se o přírodní pás bez povrchové úpravy, z hliníkové slitiny, snadno 

tvarovatelný a vhodný pro falcování.

 Lesklý povrch časem zmatní, pokryje se vrstvou kysličníku hlinitého. 
Střecha je tak chráněna proti zrezivění. Není potřeba ji ošetřovat nátěrem.

 Dle přání zákazníka můžeme pro montáž, opatřit povrch snímatelnou 
ochrannou folií.

 Použití: členité i jednoduché střechy, fasády a další části staveb.

 Vhodný pro všechny sklony střech s min. sklonem od 5 stupňů.

 NEJLEVNĚJŠÍ varianta krytiny vhodné k falcování.

KERAFALC NATUR dodáváme
 v tloušťce: 0,7 mm   v šíři: 625 nebo 1250 mm

 Standardní náviny od 70-200 kg.

KERAFALC STUCCO (to nejhezčí nakonec)

Základní charakteristika KERAFALCu STUCCO
 Jedná se o lakovaný pás z hliníkové slitiny, snadno tvarovatelný, vhodný 

k falcování, působící velmi esteticky.

 Základní materiál je opatřen polyesterovým lakem (PES) a následně 
povrchovou úpravou embos, tzv. STUCCO povrchem.

 Použití: členité i jednoduché střechy, fasády a další části staveb.

 Vhodný pro všechny sklony střech s min. sklonem od 5 stupňů.

 Velmi zajímavě strukturovaný STUCCO povrch zvýrazní přednosti Vaší stavby.

KERAFALC STUCCO dodáváme
 v tloušťce: 0,7 mm   v barevných odstínech RAL: 7016 a 8017

 v šíři: 625 nebo 1250 mm  Standardní náviny od 70-200 kg.

Trvale máme skladem tyto odstíny

Základní šíře můžeme podélně rozdělit dle Vašich požadavků. O kompletní 
nabídce šířek a odstínů se informujte. Můžeme zajistit i dodávku jiných odstínů, 
s ohledem na objednané množství.

www.keramet.cz www.aluminiumshop.cz
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