
Vaše hliníková jistota

KERAFALC PROFI

Sídlo společnosti Praha
T / F +420 251 680 101, +420 251 680 102

M +420 777 122 322, +420 608 900 433

E  obchod@keramet.cz

PROVOZNÍ DOBA Po–Čt: 7:30 – 16:00,  Pá:  7:30 – 15:00

ADRESA KERAMET, spol. s r. o., Pod Třešněmi 616/9, 154 00 Praha 5 

GPS 50°1‘41.49“N, 14°22‘31.28“E

Kontaktujte svého obchodníka +420 608 900 432

Provozovna Králův Dvůr
T / F +420 251 680 101, +420 251 680 102

HOTLINE +420 608 900 433 

M +420 777 122 922 (vedoucí skladu)

E  sklad@keramet.cz

PROVOZNÍ DOBA Po–Čt: 7:30 – 16:00,  Pá:  7:30 – 15:00

ADRESA Sklad Králův Dvůr, D5 – EXIT 22
Průmyslová 526, 267 01 Králův Dvůr u Berouna 

GPS 49°56‘34.39“N, 14°1‘58.23“E

Základní charakteristika KERAFALCu PROFI
 Jedná se o oboustranně lakovaný pás z hliníkové slitiny, snadno 

tvarovatelný a vhodný pro falcování.

 Základní materiál je opatřen lakem PVdF (lic) / PES (rub).

 Typ laku PVdF je nejkvalitnějsí povrchová úprava, shodná s materálem Profal.

 Lakovaný pás je potažen ochrannou snímatelnou černo/bílou fólií.

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

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

 Předností při porovnání s Profalem je srovnatelná kvalita za nižší cenu.

KERAFALC PROFI dodáváme
 v tloušťce: 0,7 mm

 v šíři: 625 nebo 1250 mm

 v barevných odstínech RAL: 7016, 8016, 8017

 Standardní náviny od 70-200 kg.

V našem skladu Vám převineme a vychystáme náviny v přesných délkách 

a  množstvích dle Vašich specifi ckých požadavků. Převíjení – dělení (příčné 

i podélné) je Vám k dispozici v krátkých dodacích lhůtách.

Trvale máme skladem tyto základní odstíny

Po dohodě můžeme u větších realizací zajistit dodávky i jiných odstínů.
Informujte nás o Vaší potřebě.

Způsob použítí KERAFALCu PROFI
 Ideální pro členité i jednoduché falcované střechy a obklady fasád.

 Snadná tvarovatelnost předurčuje KERAFALC PROFI pro použití na členité 

střechy novostaveb, rekonstrukce památkových objektů, na střechy a 

fasády průmyslových staveb a rodinných domů.

Materiál můžeme strojně naprofi lovat přímo v naší provozovně.

Dále nabízíme vhodný spojovací materiál – příponky.

Další informace na www.keramet.cz

www.keramet.cz www.aluminiumshop.cz
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