
I menduar 
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Ne shohim 
më tej

Puna mbi çati ju jep perspektivë. Ju e shihni botën nga një pozicion më 

i lartë dhe vëzhgoni horizontin. Ne e bëjmë këtë prej më shumë se 150 

vitesh. Çatia në të vërtetë gjithmonë na ka mbrojtur ne dhe familjet tona. 

Ambicia jonë është të bëjmë diçka edhe më të madhe.  Çatia mund të jetë 

një elektrifikues, dhomë ndenjieje, kopsht, vepër arti, ose thjesht burim i 

vazhdueshëm qetësie dhe sigurie. Ne jemi këtu për të ndihmuar njerëzit të 

gjejnë zgjidhje perfekte të çatisë, për vende ku ata jetojnë dhe punojnë, në 

mënyrë që të marrin potencialin e duhur të çatisë.

BMI, ne shohim më tej.
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SIPËRFAQE ÇATIE  
INOVATIVE 

TJEGULLA BETONI

GJENERATA E RE BRAMAC GLAZURON

1. Gjeneratë e re e tjegullave të betonit me rrumbullakosje të optimizuar
2. Shkëlqim më delikat: sipërfaqja e lëmuar i jep çatisë një pamje elegante dhe vlerë të shtuar
3. Qëndrueshmëri e përmirësuar: Mbrojtja më e madhe ndaj rrezeve UV siguron një jetëgjatësi ngjyre më të lartë
4. Rezistencë më e lartë ndaj papastërtive: sistemi i optimizuar i shtresave lejon që çatia të qëndrojë më gjatë e pastër

BRAMAC PROTECTOR
MBROJTJE REVOLUCIONARE

Në testin e njohur ndërkombëtar me karbon aktiv, sipërfaqja Bramac Protector arriti rezultate të jashtëzakonshme: në krahasim 
me konkurrencën – në sipërfaqen e tjegullës Protector pothuajse nuk duken fare gjurmët e papastërtisë. Falë vetisë së 
mosmbajtjes së papastërtive, sigurohet një jetëgjatësi ngjyre më e lartë. 

BMI BRAMAC THERMO PROTECTOR

BMI Bramac Thermo Protector është një sipërfaqe e veçantë që reflekton rrezatimin infrared dhe falë risisë revolucionare të 
teknologjisë së prodhimit të tjegullës së betonit, ofron një hapësirë jetese komode në papafingo gjatë verës së nxehtë. 

Struktura e sipërfaqes së tjegullës përmban një pigment, i cili dobëson përthithshmërinë e produktit, duke tërhequr kështu më 
pak rreze dielli infrared. Një tjegull gri e errët me një strukturë sipërfaqeje tradicionale ka një reflektim prej vetëm 4,6%, ndërsa 
reflektimi i tjegullës Bramac Thermo Protector është 22,3%. Kështu, temperatura e matur në pjesën e prapme të tjegullës me 
veti reflektuese mund të jetë deri në 20 ° C më e ulët se ajo e materialeve ekzistuese të mbulimit të çatisë.

Në praktikë, kjo do të thotë që çatia mund të arrijë një temperaturë prej rreth 60 ° C në vend të temperaturës së zakonshme 
80 ° C. Kështu, izolimi termik i papafingos duhet të përballojë një ngarkesë termike dukshëm më të ulët. Si rezultat, kostoja e 
freskimit të papafingos në verë mund të reduktohet dhe komoditeti i atyre që jetojnë atje do të rritet.
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TJEGULLA BRAMAC
Siguria e tjegullës 
së betonit
Tjegulla Bramac është një produkt i teknologjisë së lartë. Një produkt 

jashtëzakonisht i fortë, pothuajse i pathyeshëm. Shtrohet e sigurtë në çati, është 

rezistente ndaj ngricës dhe me kalimin e viteve vazhdon të forcohet. Tjegulla 

Bramac ka edhe një bilanc perfekt ekologjik. Falë sipërfaqes «high tech» kjo tjegull 

qëndron për shumë vite e pastër dhe njëkohësisht kryen funksionet e veta, siç 

vetëm tjegulla Bramac mund ta bëjë.
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Stuhitë e mëdha të breshërit në vitet e fundit 

e kanë treguar qartë – nuk pati dëme në çatitë 

Bramac. Nuk është çudi - asnjë material tjetër për 

mbulimin e çatisë nuk është më i fortë dhe më 

rezistent ndaj breshërit se sa tjegullat e betonit 

Bramac. Densiteti i lartë i betonit bën që kokrrat 

e breshërit “të kërcejnë”. Një avantazh tjetër i 

tjegullave të betonit: Në rast nevoje këto mund të 

zëvendësohen pa problem dhe me lehtësi. Në rast 

dëmesh, materialet e tjera të mbulimit të çatisë, 

duhet të ndërrohen në tërësi. Përveç kësaj, ndodh 

që firmat e specializuara të jenë shumë të zëna 

pas stuhive të mëdha, kjo mund të çojë në pritje të 

gjata derisa të riparohet çatia. 

MBROJTJE MË E MIRË NDAJ BRESHËRIT

Në mënyrë që të mund të garantojmë 

rezistencën e produkteve tona ndaj erës dhe 

kushteve ekstreme të motit, Bramac i teston 

tjegullat e betonit në kanalin e saj të erërave. Në 

stuhi të simuluara, ndryshim i shpejtë ngricë dhe 

shkrirje, nxehtësi, breshër apo borë: pretendimi 

ynë shkon përtej standartit të normave 

kombëtarë dhe ndërkombëtare. Rezultatet e 

testit vërtetojnë: Tjegullat e betonit Bramac të 

ngjeshura shumë mirë, garantojnë në çdo stuhi 

nivelin më të lartë të mbrojtjes nga shiu. 

TË SIGURTA  NDAJ STUHISË, SHIUT DHE DËBORËS

10
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Ngarkesa e zhurmës mjedisore po rritet 

vazhdimisht. Kjo mund të ndikojë në shëndetin 

e njeriut. Falë materialit të tyre modern dhe 

mbulimit të saktë me fuga të vogla, tjegullat e 

betonit Bramac e depërtojnë më pak zhurmën 

sesa materialet e tjera të mbulimit të çatisë 

dhe mbrojnë veçanërisht mirë nga zhurmat 

e jashtme.  Sidomos në çatitë e banesave 

shkaktohen shpesh ngarkesa të larta të 

zhurmave të jashtme nga shiu, breshëri etj. 

Nën një çati Bramac çdokush është i sigurt nga 

shqetësime të tilla. Krahasuar me mbulesat 

metalike, tjegullat e betonit kanë një veti më të 

mirë të izolimit të zhurmës deri në 7 decibel. 

Disa njerëz në mënyrë subjektive e ndjejnë këtë 

si përgjysmim të presionit të zhurmës.

MBROJTJE MË E LARTË NDAJ ZHURMAVE

Bramac ka qenë gjithmonë i pakonkurrueshëm, 

për sa i përket cilësisë së produktit dhe ju ofron 

si prodhuesi i vetëm i materialeve për mbulimin 

e çatisë, 30 vite „garanci optimale“ dhe siguri 

absolute në blerje: 30 vite garanci materiali pa 

zbritje të vlerës aktuale apo kohëzgjatjes së 

përdorimit, si edhe 30 vite garanci për rezistencën 

ndaj ngricës. Bramac i kushton vëmendje cilësisë 

më të lartë për çdo tjegull betoni. Tjegullat me 

defekt zëvendësohen pa kushte dhe pa pagesë.

30 VITE GARANCI OPTIMALE

11
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Tjegulla Bramac
Thjesht 
më shumë 
avantazhe

JETËGJATËSI

Disa materiale mbulimi humbasin fortësinë e tyre me 

kalimin e viteve. Ndonjëherë në mënyrë aq masive, sa 

duhet të zëvendësohen pas disa kohësh. Përkundrazi, 

fortësia e tjegullave të betonit rritet edhe më tepër 

edhe pas një kohe shumë të gjatë. Procesi përfundimtar 

i forcimit përfundon vetëm pas 50 vjetësh. Kjo i siguron 

jetëgjatësi të lartë tjegullave të betonit Bramac dhe 

garanton mbrojtje maksimale ndaj dëborës, akullit dhe 

breshërit. 

Për më tepër: Që tjegullat e betonit janë „shumë të 

rënda“, është një gabim i rëndomtë! Në parametrat 

e strukturës së çatisë, pesha e materialit të mbulimit 

luan vetëm një rol të vogël. Më të rëndësishme janë 

parametrat për ngarkesat ndaj erës dhe dëborës. Në 

rast stuhie, pesha më e lartë e tjegullave të betonit 

është një avantazh në dizajn.

Më shumë informacione mund të gjeni në faqen 79.

Jetëgjatësi Mbrojtje më e mirë 
ndaj breshërit

Mbrojtje më e 
lartë ndaj zhurmave

E sigurt ndaj stuhisë, 
shiut dhe borës

Miqësore me 
mjedisin

Energji elektrike dhe 
ngrohje e çatisë

Larmishmëri 
modelesh

Sistem i 
plotë çatie

12

30 vite
garanci 

optimale
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ZGJEDHJEN E KENI JU NË DORË:
Modelojeni çatinë tuaj!

Ngjyra e vërtetë e tjegullave mund të shfaqet vetëm pjesërisht në shtyp. 

*30 vite Garanci Optimale ju ofrojnë siguri absolute. Me këtë garanci ka besueshmëri, sepse funksionon prej 30 vjetësh. Ne e 
dimë se çfarë bëjmë dhe ju e dini se çfarë përfitoni: Tjegulla me një ngjeshje dhe izolim shumë të lartë, aftësi mbajtëse unike, si 
dhe shumë rezistente edhe ndaj breshërit.

*

KUPPA ITALIANA

ATIKA

NATURA SPECTRA ECO

KLASIK GLAZURON

TECTURA THERMO PROTECTOR

KLASIK PROTECTOR KLASIK
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rustik montano e kuqe 
tulle

kafe në 
të kuqe

kafe e 
errët

granit gri brilant

antik gri brilantgri e errët                             kafe e errët

e kuqe gri natyralekafe e  
hapur

e kuqe

e kuqe tulle kafe në
të kuqe

gri brilantkafe e errët  e kuqe tulle gri e errëtkafe e errëtkafe në të 
kuqe
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Tjegulla Kuppa 
Italiana
Linja elegante

LINJA ELEGANTE

Tjegulla e parë e këtij lloji në treg. Linja ekspresive me 

rrumbullakosje dhe sipërfaqja unike trengjyrëshe mat me 

tone të errëta e të hapura i japin çdo çatie një shprehje të 

veçantë. Identiteti unik vizual rrit vlerën e çdo shtëpie dhe 

ne, me të drejtë, mund ta quajmë tjegullën Kuppa Italiana 

“Kurorën e shtëpisë”.

Kuppa Italiana, rustik
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rustik

NGJYRAT

rustik montano

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes:

Gjerësia mbuluese:

Pesha:

Konsumi për m²: 

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike

slurry

333 x 420 mm

398 mm

300 mm

4,5  kg/copë

rreth 10 copë

Për ndërtime të reja dhe restaurime

* Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  17° (me nënçatinë)*

  22° 
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Tjegulla Klasik 
Glazuron
Elegancë e endur 
me thjeshtësi

SIPËRFAQE MË E LËMUAR NË NGJYRA TË REJA 

EKSKLUZIVE 

Theksoni bukurinë e çatisë tuaj me elegancë të endur me 

thjeshtësi. Tjegulla e re Bramac Klasik Glazuron sjell me 

vete risi, siç janë sipërfaqja edhe më e lëmuar, ngjyra të 

reja ekskluzive dhe bukuria e çatisë theksohet më tej prej 

pjesës së poshtme të rrumbullakosur të tjegullës.

Klasik Glazuron, gri brilant
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gri brilant

NGJYRAT

e kuqe  
tulle

kafe në
të kuqe

kafe e 
errët

granit gri brilant

Për ndërtime të reja dhe restaurime

* Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  17° (me nënçatinë)*

 22° 
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TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes: 

Gjerësia mbuluese: 

Pesha:

Konsumi për m²:

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike

e lëmuar Glazuron

330 x 420 mm

398 mm

300 mm

4,4 kg/copë

rreth 10 copë 
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Tjegulla Atika 
Atmosferë 
mesdheu

ATMOSFERË MESDHEU PËR ÇATI INDIVIDUALE

Një fllad mesdhetar shpalosin çatitë, të cilat janë të 

mbuluara me atikë. Rrumbullakosje romantike dhe 

elegante dhe ngjyra të papërsëritshme bashkojnë traditat 

dhe kulturën moderne të çative. Atika në ngjyrën e kuqe 

tulle është e përshtatshme për restaurimin e objekteve 

prestigjoze si edhe perlë arkitekturore me stilin jugor.

Atika, antik



21

antik

NGJYRAT

antik

Për ndërtime të reja dhe restaurime**

*  Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  17° (me nënçatinë)*

 22° 

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes:

Gjerësia mbuluese:

Pesha:

Konsumi për m²:  

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike 

e lëmuar

330 x 420 mm

398 mm

300 mm

4,8 kg/copë

rreth 10 copë

T
JE

G
U

L
L

 B
E

T
O

N
I



22

Tjegulla Tectura 
Thermo Protector

RISI REVOLUCIONARE

Falë risisë revolucionare nga Bramac, Tectura Thermo 

Protector largon një pjesë të madhe të rrezeve të diellit, 

të cilat do të ngrohnin çatinë, kështuqë në verë ajo 

mund të ulë temperaturën në papafingo me 5-10 gradë. 

Temperatura e matur në pjesën e prapme të tjegullës 

me veti reflektuese, mund të jetë deri në 20 ° C më e ulët 

se ajo e materialeve ekzistuese të mbulimit të çatisë. 

Kështu, termoizolimi i papafingos duhet të përballojë një 

ngarkesë termike dukshëm më të ulët.

Tectura Thermo Protector, gri brilant
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gri brilant

NGJYRAT

kafe e errët gri e errët                             gri brilant

Për ndërtime të reja dhe restaurime

* Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  25° (me nënçatinë)*

 30° 

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes: 

Gjerësia mbuluese: 

Pesha:

Konsumi për m²:

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike

e lëmuar Thermo Protector ®

330 x 420 mm

395 mm

300 mm

4,6 kg/copë

rreth 11 copë
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Tjegulla Klasik 
Protector
Lidhja midis 
tjegullës Klasik dhe 
mbrojtjes inovative
LIDHJA MIDIS TJEGULLËS KLASIK DHE 

MBROJTJES INOVATIVE

Modeli Bramac më i shitur në tregun tonë tashmë 

edhe  me sipërfaqe të re Protector® . Sipërfaqja e re 

Protector® ofron më shumë mbrojtje nga kushtet 

ekstreme atmosferike, nga algat dhe myshku mbi çatinë 

tuaj, nga ndikimi i kripës së detit, nga ndotja dhe ka 

jetëgjatësi shumë të lartë të ngjyrës.

Klasik Protector, gri brilant
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gri briliant

NGJYRAT

e kuqe tulle kafe në  
të kuqe

gri brilantkafe e errët  

Për ndërtime të reja dhe restaurime

* Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  17° (me nënçatinë)*

 22°

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes:

Gjerësia mbuluese:

Pesha:

Konsumi për m²:

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike

e lëmuar Protector®

330 x 420 mm

398 mm

300 mm

4,3 kg/copë

rreth 10 copë
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Tjegulla Klasik
Rrumbullakosje të 
buta

RRUMBULLAKOSJE TË BUTA PËR ÇATI TË

PANGATËRRUESHME

Modeli Klasik plot stil, është modeli më i pëlqyer i 

tjegullave në Evropë dhe karakterizon, për shkak të 

përdorimit të tij universal, peisazhe të gjera të mjaft 

vendeve evropiane. Rrumbullakosjet e buta, nxjerrin 

njësoj në pah paraqitjen individuale të të gjitha çative, si të 

ndërtimeve të reja, ashtu edhe të atyre të restauruara.

Klasik, e kuqe tulle
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e kuqe tulle

NGJYRAT

e kuqe tulle gri e errëtkafe e errëtkafe në të 
kuqe

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes:

Gjerësia mbuluese:

Pesha:

Konsumi për m²:

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike

e lëmuar

330 x 420 mm

398 mm

300 mm

4,3 kg/copë

rreth 10 copë

Për ndërtime të reja dhe restaurime

*Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  17° (me nënçatinë)*

 22°
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Tjegulla Natura
Cilësi me çmim të 
leverdisshëm

TJEGULLA PËR ÇATITË TONA

Tjegulla Natura rrit shumëllojshmërinë Bramac dhe ju ofron 

tani cilësinë Bramac me çmime akoma më të leverdisshme. 

Llaku special pa ngjyrë i jep produktit përveç mbrojtjes edhe 

një pamje natyrale.  Tjegulla Natura dhe komponentët e saj 

kanë një garanci 30-vjeçare.

Natura, kafe e hapur
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kafe e hapur

NGJYRAT

kafe e 
hapur

e kuqe

Për ndërtime të reja dhe restaurime

*Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  17° (me nënçatinë)*

 22°

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes:

Gjerësia mbuluese:

Pesha:

Konsumi për m²:  

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike

e lëmuar

330 x 420 mm

398 mm

300 mm

4,3 kg/copë

rreth 10 copë

T
JE

G
U

L
L

 B
E

T
O

N
I



30

Tjegulla Spectra Eco 
Natyrale dhe me 
çmim të leverdisshëm

NATYRALE DHE ME ÇMIM TË LEVERDISSHËM 

Tjegulla Spectra Eco është një  model në formë klasike, e 

cila mundëson një ndërtim të ri apo një rinovim të çative të 

vjetra me kosto më të ulët. Tjegulla Spectra Eco është një 

tjegull natyrale dhe me çmim të leverdisshëm për një çati 

funksionale dhe të sigurt.

Spectra Eco, e kuqe
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e kuqe

NGJYRAT

e kuqe gri natyrale

Për ndërtime të reja dhe restaurime

* Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  17° (me nënçatinë)*

 22°

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Sipërfaqja:

Madhësia:

Gjatësia e varjes:

Gjerësia mbuluese:

Pesha:

Konsumi për m²:  

rërë, çimento, ujë, pigmente joorganike

e lëmuar

330 x 420 mm

398 mm

300 mm

4,3 kg/copë

rreth 10 copë
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TJEGULLA E 
QERAMIKËS 
Traditë e sigurisë 
natyrale

TRADITË

Vendimi për tjegullat e qeramikës do të thotë vendim për material ndërtimi me traditë 

shumëvjeçare. 

PËR NJË NDJESI MË TË REHATSHME TË JETUARI

Me tjegullat e qeramikës shtëpia rrezaton ngrohtësi dhe siguri. Për shkak të bukurisë së saj 

autentike, shtëpia juaj kthehet në një vend individual, i cili e lë jashtë monotoninë e të përditshmes. 

Format tona natyrale dhe spektri i gjerë i ngjyrave mundësojnë një jetesë më të rehatshme. Tjegulla 

e qeramikës e kthen një ndërtesë në një shtëpi.

NATYRALITET

Prej kohësh tjegullat e qeramikës prodhohen prej materialeve natyrale si argjila dhe lëndë të tjera të 

para shtesë po natyrore.

BUKURI

Shumëllojshmëria e formave, madhësive, sipërfaqeve nga natyrale mat, me llustër e deri në ato me 

shkëlqim, mundësojnë përmbushjen e kërkesave tuaja individuale mbi bukurinë.

JETËGJATËSI

Garancia me shkrim është dëshmi e mjaftueshme çfarë sigurie të veçantë dhe çfarë cilësie po 

merrni.
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ZGJEDHJEN E
KENI JU NË DORË
Modelojeni çatinë tuaj!

34
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Ngjyra e vërtetë e tjegullave mund të shfaqet vetëm pjesërisht në shtyp. 

*Garancia optimale ju ofron siguri absolute. Me këtë garanci ka besueshmëri. Ne e dimë se çfarë bëjmë dhe ju e dini se 
çfarë përfitoni: Tjegulla me një ngjeshje dhe izolim shumë të lartë, aftësi mbajtëse unike, si dhe shumë rezistente edhe ndaj 
breshërit.

*

*
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COPPO DOMUS

PORTOGHESE

KLINKER MERIDIONAL

KLINKER VIRTUS

LOGICA PLANA

etrusco

e kuqe e 
ndezur

e kuqe e 
errët

andaluso rinascimento gotico iberico

e zezë mat

e zezë mat

e zezë mat

NOVA

medievale cretaantike kuqe 
natyrale
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Coppo Domus, rinascimento

Tjegulla Coppo Domus
Ngjyrat antike

EVOLUIMI I TRADITËS

Coppo Domus është dizenjuar për të kombinuar 

estetikën e një tjegulle me hark me lehtësinë e shtrimit 

të tjegullave në mënyrë të ndërthurur. Sipërfaqja me 

llustër jo uniforme me një efekt venitjeje të lehtë, të 

kujton shenjat e lëna të gishtërinjve profesionistë të 

çatipunuesit. Ngjyrat antike dhe sipërfaqja e gdhendur i 

ngjajnë bukurisë së çative të vjetra italiane.
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TË DHËNA TEKNIKE

Materiali

Përmasat:

Distanca e listelave: 

Pesha:  

Konsumi për m²:

qeramikë

460 x 280 mm

370 - 380 mm

3,6 kg/copë

 rreth 11,5 copë

Për ndërtime të reja dhe restaurime

* Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia minimale e çatisë: 16,7°
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etrusco

NGJYRAT

etrusco andaluso rinascimento

gotico iberico
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Portoghese, e kuqe e ndezur

Tjegulla Portoghese
Për arkitekturë 
moderne dhe 
tradicionale

KLASIKE E VËRTETË

Tjegulla Portoghese është një klasike e vërtetë. Forma i 

ngjan kombinimit të një tjegulle të sheshtë romake dhe 

një tjegulle me hark në një element të vetëm. Gama 

e gjerë e ngjyrave e lejon atë të përmbushë kërkesat 

e arkitekturës moderne si edhe ato të çative më 

tradicionale. Shtrohet lehtë dhe thjesht.



39

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Përmasat:

Distanca e listelave:

Pesha:

Konsumi për m²: 

qeramikë

415 x 255 mm

345 mm

3,0 kg/copë

 rreth 14 copë

Pjerrësia minimale e çatisë: 16,7°
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Për ndërtime të reja dhe restaurime

* Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

e kuqe e errët

NGJYRAT

e kuqe e 
ndezur

e kuqe e 
errët
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Tjegulla Nova
Funksionale dhe 
tërheqëse

FUNKSIONALE DHE TËRHEQËSE

Nova është tjegulla e qeramikës, e cila perfeksionon 

çatinë e pjerrët klasike me Portoghese. Departamenti ynë 

i kërkimit dhe zhvillimit ka përmirësuar funksionalitetin 

duke ruajtur profilin tradicional. Performanca e saj 

teknike për t‘u patur zili, garanton një qëndrueshmëri dhe 

mbrojtje më të lartë nga moti i keq.

Nova, medievale
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e kuqe natyrale

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali: 

Përmasat: 

Gjatësia e varjes: 

Gjerësia mbuluese: 

Pesha:

Konsumi për m²: 

 qeramikë

 445x268 mm

 352 mm

 220 mm

 3,4 kg/copë

 rreth 13 copë
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NGJYRAT

medievale creta

antike kuqe 
natyrale

Për ndërtime të reja dhe restaurime**

**  Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia e çatisë ≥  16,7° (me nënçatinë)*
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Klinker Meridional, e zezë mat

Tjegulla Klinker 
Meridional
Traditë dhe teknologji

PËRPUTHJE E PËRSOSUR

Tjegulla Klinker Meridional, e prodhuar me kallëpe allçie 

dhe e pjekur në kaseta H, ofron një puthitje të përsosur 

që i jep asaj një papërshkueshmëri të lartë nga uji. Përveç 

kësaj, detajet e dizajnit të saj lejojnë një shtrim të shpejtë 

dhe perfekt. Përputhje e përsosur midis traditës dhe 

teknologjisë më të fundit të prodhimit.
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e zezë mat 

NGJYRAT

Për ndërtime të reja dhe restaurime

*Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 

Pjerrësia minimale e çatisë: 14°
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TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Përmasat:

Distanca e listelave:

Pesha:

Konsumi për m²: 

qeramikë

424 x 258 mm

365 mm

3,15 kg/copë

rreth 12,5 copë

e zezë mat 
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Klinker Virtus, e zezë mat 

Tjegulla Klinker Virtus
Stil dhe autenticitet

PAMJE DIFERENCIALE

Një tjegull unike në dizajn dhe performancë. Hapësirë e 

madhe instalimi deri në 60 mm.

Puthitje perfekte e tjegullave dhe pamje diferenciale në 

çati. Mundësi shtrimi e tjegullave në linjë të drejtë ose 

kryq. Simboli i saj i jep stil dhe autenticitet. E prodhuar me 

kallëpe allçie dhe e pjekur në kaseta H.



45

e zezë mat 

NGJYRAT

Pjerrësia minimale e çatisë: 19°
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TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Përmasat:

Distanca e listelave:

Pesha:

Konsumi për m²: 

qeramikë

458 x 258 mm

335 - 395 mm

3,5 kg/copë

rreth 11,5 copë

e zezë mat

Për ndërtime të reja dhe restaurime

*Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 
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Logica Plana, e zezë mat 

Tjegulla Logica Plana
Çati moderne

ESTETIKË AVANGARDË

Estetikë avangardë dhe dizajn perfekt për një tjegull të 

sheshtë me cilësi të lartë. Prodhuar me teknologjinë më 

të avancuar. Ideale për çati moderne.
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NGJYRAT

e zezë mat 

Pjerrësia minimale e çatisë: 20°

TË DHËNA TEKNIKE

Materiali:

Përmasat:

Distanca e listelave:

Pesha:

Konsumi për m²: 

qeramikë

454 x 282 mm

320 - 375 mm 

4,1 kg/copë

 rreth 11 copë

e zezë mat 

Për ndërtime të reja dhe restaurime

*Kushtojini vëmendje ngarkesës së borës dhe erës 
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SIGURISHT I 
PËRSHTATSHËM
Sistemi i çatisë Bramac
Asnjë çati nuk mbyllet vetëm me tjegulla. Për mbrojtje dhe funksionim optimal dhe për të kënaqur të gjitha 

dëshirat individuale është i nevojshëm një sistem i përputhshëm çatie. Bramac ofron të gjithë komponentët e 

prodhuara nga e njëjta fabrikë, kështu mund të jeni të sigurt që gjithçka përputhet dhe qëndron në mënyrë per-

fekte me njëra-tjetrën.
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KËSHTU KOMPLETOHET 
ÇATIA JUAJ.
 Me elementët fleksibël të 
sistemit të çatisë Bramac.

DEPËRTIMI NË ÇATI

BASHKIMI NË ÇATI

SIGURIA MBI ÇATI ULLUKU PËR QAFËN E 
ÇATISË

SISTEMI I ULLUQEVE 
STABICOR
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MEMBRANAT BUZA E ÇATISË MBËRTHIMI NË ÇATI TERMOIZOLIMI

NDRIÇIMI I ÇATISË

KULMI/BRINJA
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Set per montimin e 

antenës DuroVent
Një zgjidhje perfekte 
edhe nga ana optike 
për kabuj dhe antena 
satelitore 

Tub aspirimi DuroVent  
Zgjidhje ajrimi e sigurtë 
nga shiu, për kuzhina dhe 
tualete 

Tjegull borëmbajtëse 

Bramac
Mbrojtja më e mirë nga 
rrëshqitja dhe grumbullimi 
i borës 

Tjegull kulmore Bramac 
E kthen çdo çati në një 
njësi harmonike 

Tjegull Bramac 
Mbrojtje e 5-fishtë falë  
sipërfaqes Protector

Ulluk alumini Bramac
Zgjidhje e thjeshtë dhe 
e bukur për ullukun e 
qafës së çatisë

Element përmbyllës  

i kulmit Bramac
Një zgjidhje e bukur e 
detajeve e cila nuk lejon futjen 
e zogjve në çati 

Gjysmëtjegull 1/2 

Bramac
Për shtrim më të thjeshtë 
dhe më ekonomik të çatisë 

Tjegull ajrimi Bramac
Për ajrim optimal të  
papafingos

Membranë kulmi Basic Roll
Për një zgjidhje pa llaç të 
kulmit/brinjës.

Tjegull anësore Bramac
Mbyllje optikisht e bukur e 
anëve të çatisë 

Baxhë Luminex Bramac
Dalje në çati dhe një 
mënyrë e leverdisshme e 
ndriçimit të papafingove 
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BRAMAC: SISTEMI  
ORIGJINAL I ÇATISË:   

MEMBRANA HIDROIZOLUESE UNIVERSAL ECO 

Membrana hidroizoluese Universal Eco është një membranë 

që lejon difuzionin, e përshtatshme për çatitë me dhe pa 

izolim. 

SETI I ASPIRIMIT BRAMAC DUROVENT 

Bramac DuroVent me setin praktik lidhës në konstruksionin e 

çatisë kryen aspirimin nga kuzhinat, banjat dhe tualetet. 

MEMBRANË KULMI BASIC ROLL 

Basic Roll ofron një zgjidhje perfekte për kulmin/brinjën: 

montim i shpejtë dhe i lehtë, përdorim i thjeshtë, optikë 

shumëvjeçare.  Ofrohet në tre ngjyra. I përgjigjet të gjitha 

kërkesave teknike dhe ofron një ventilim optimal dhe mbrojtje 

të lartë të çatisë nga shiu dhe bora.  

ELEMENT BORËMBAJTËS   

Për mënjanimin e rrëshqitjes së dëborës. Parimisht vlen e 

njëjta skemë vendosjeje si tek tjegullat borëmbajtëse.  

BAXHË LUMINEX UNI     

Shërben si baxhë për të dalë në çati, për ndriçimin e nënçatisë 

dhe si një mundësi shtesë për ajrim, është një element 

sistemi dhe shumë i përshtatshëm për tjegulla të çdo formati; 

të mëdha e të vogla pasi fleta anësore përshtatet në mënyrë 

ekzakte me materialin mbulues.

SISTEMI I SHKALLËVE MBI ÇATI  

Sistemi më funksional, më i sigurt dhe më ekonomik i 

kalimit në çati. Falë pjesëve të sistemit të përputhura me 

njëra-tjetrën garantohet siguria e lëvizjes mbi çati.
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I menduar më së miri deri në detajin e fundit
 - për çdo model çatie.
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Gjysmëtjegulla

Crijep polovinka
Kod dvostreπnih krovova koji se

pokrivaju s rubnim crjepovima, pri

odreenim duæinama sljemena potrebni

su crjepovi polovinke. Crjepovi

polovinke takoer se Ëesto koriste

kako bi se pojednostavilo priËvrπÊivanje

kod grebena i uvala te prekrivanja kod

proboja kroz krov.

Kod koriπtenja rubnih crjepova za

modele Mediteran i Klasik duæina

sljemena, mjerena od ruba do ruba,

mora biti djeljiva kroz 15 ili 30. Od te

vrijednosti se oduzme 5 cm kako bi se

dobila pokrovna πirina konstrukcije.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

rustik, crna, tamnoplava, 

tamnozelena, prirodno 

smea

Modeli: Reviva, Mediteran, Klasik,

Kupa Italiana, Natura

Dimenzije: 180 x 420 mm

Teæina: 2,40 kg/komad

2,20 kg/komad (Reviva)

Pokrovna πirina: 15,0 cm

Utroπak: zavisno o razmjeravanju 

krova

Crijep za jednostreπni krov
Za poseban oblik jednostreπnog krova

nudimo sve potrebne fazonske

elemente kako bi se izradili ekonomiËni,

sigurniji i ljepπi detalji spojeva i opπava.

UËvrπÊuje se sa dvije spojnice odnosno

sa dva zvonasta eksera.

Crijep polovinka za
jednostreπni krov
Koristi se kada se duæina sljemena

moæe podijeliti s 15 cm. 

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

rustik, crna, tamnoplava,  

tamnozelena

Modeli: Mediteran, Klasik, Kupa 

Italiana

Dimenzije: 330 x 420 mm

Teæina: cca. 6,25 kg/komad

Pokrovna πirina: 30,0 cm

Rubni preklop: 10,0 cm

Utroπak: cca. 3,3 komada po 

duænom metru sljemena

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, rustik,

crna, tamnoplava,  

tamnozelena

Modeli: Mediteran, Klasik, Kupa 

Italiana

Dimenzije: 180 x 420 mm

Teæina: cca. 3,4 kg/komad

Pokrovna πirina: 15,0 cm 

Rubni preklop: 10,0 cm

Utroπak: zavisno o razmjeravanju 

krova

Bramac
crijep

letva

crijep
zraËnik

spojnica
crijep za
jednostreπni
krov

kontraletva

Ëeona daska

traka zraËnik

rog
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Crijep Crijep za
jednostreπni krov
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GJYSMËTJEGULLA
Në çatitë e pjerrëta, të cilat mbyllen 
me tjegulla anësore, gjysmëtjegullat 
janë të nevojshme në disa gjatësi të 
caktuara kulmesh.
Gjithashtu gjysmëtjegullat vendosen 
edhe në shumë raste për të evituar 
sa më shumë prerjet në çati, si edhe  
për të përmirësuar mundësitë e 
fiksimit në brinjë, ikse dhe mbulimet e 
depërtimeve në çati.
Gjatë vendosjes së tjegullave anësore, 
gjatësia e kulmit, e matur nga këndi i 
jashtëm në këndin tjetër të jashtëm, 
duhet të jetë patjetër e përpjestuar 
me 15 apo 30 . Nga kjo masë duhet të 
zbriten 5 cm, për të përftuar gjerësinë 
e konstruksionit.

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
rërë, çimento, ujë,  
pigmente joorganike

Ngjyrat

e kuqe tulle, kafe në të 
kuqe, kafe e errët, gri e er-
rët, gri brilant, antik, rustik, 
kafe e hapur

Modeli
për të gjitha modelet e
tjegullave

Përmasat 180 x 420 mm

Pesha 2,40 kg/copë

Gjerësia e mbu-
limit

15,0 cm

Sasia e  
nevojshme

në varësi të përmasave të 
çatisë

Kulmi/ 

Brinja

Rubni crijep za jednostreπni
krov
Postoji u lijevoj i desnoj izvedbi za

prelaz sljemena u rub krova. UËvrπÊuje

se sa dva zvonasta eksera po rubnom

crijepu za jednostreπni krov.

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Modeli:

Dimenzije:

Teæina:

Pokrovna πirina:

Rubni preklop:

Utroπak:

pijesak, cement, voda,

anorg. pigmenti

crvena, crvenosmea,

tamnosmea, antik, rustik,

crna, tamnoplava,

tamnozelena

Mediteran, Klasik, Kupa

Italiana

330 x 420 mm

cca. 9,0 kg/komad

rubni lijevi crijep: 26,0 cm

rubni desni crijep: 29,0 cm

10,0 cm

po 1 komad na prelazu

sljemena u rub krova

Rubni crijep
PomoÊu rubnih crijepova zabati se

mogu izvesti kao lijepo, struËno i

ekonomiËno rjeπenje.

Pri tome je vaæno da razmak izmeu

letava iznosi najmanje 31,5 cm. Rubni

crjepovi s prednje strane imaju dvije

rupe za eksere i u pravilu se uvijek

priËvrπÊuju.

Rubni crijep, Kupa Italiana
SpecifiËan, zaobljen, rubni crijep za

estetski privlaËan zavrπetak na zabatu.

Razmak izmeu letava mora iznositi

najmanje 31,5 cm. Rubni crijep ima s

prednje strane dvije rupe za eksere i

potrebno ih je uËvrstiti. Detalje vidi na

str. 76. i 77.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda,

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

crna, tamnoplava, 

tamnozelena

Modeli: Mediteran, 

Klasik, Natura

Dimenzije: 330 x 420 mm

Teæina: 6,70 kg

Rubni preklop: cca. 11,0 cm

Pokrovna πirina lijevog rubnog crijepa:

26,0 cm

Pokrovna πirina desnog rubnog crijepa: 

29,0 cm

2 rupe za eksere: Ø 4 mm

Potreban razmak meu letvama:

min. 31,5 cm

max. 34,0 cm

Utroπak prema nagibu krova:

cca. 3 komada po 

duænom metru ruba krova

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda,

anorg. pigmenti

Boje: antik, rustik

Modeli: Kupa Italiana

Dimenzije: 285 x 420 mm

Teæina: 5,30 kg

Rubni preklop: cca. 10,0 cm

Pokrovna πirina lijevog rubnog crijepa:

cca. 20 cm

Pokrovna πirina desnog rubnog crijepa: 

cca. 21 cm

2 rupe za eksere: Ø 4 mm

Potreban razmak meu letvama:

min. 31,5 cm

max. 34,5 cm

Utroπak prema nagibu krova:

cca. 3 komada po 

duænom metru ruba krova
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Crijep za jedno-
streπni krov

Rub krova

TJEGULLA E KULMIT DHE E BRINJËVE   
Kanë formë konike dhe mbërthehen 
me kapëse kulmesh dhe brinjësh. 
Tjegullat kulmore dhe të brinjëve janë 
të përshtatshme për shtrimin me 
membranë kulmesh dhe me llaç.

TJEGULLA ANËSORE   

Me tjegullat anësore realizohen 
mbylljet e anëve trekëndëshe 
të çatisë si një zgjidhje shumë 
ekonomike, profesionale dhe me 
formë perfekte. Është shumë e 
rëndësishme që distanca midis 
listelave të jetë minimumi 31,5 cm. 
Këto tjegulla prodhohen nga fabrika 
të pajisura me dy vrima për t’u fiksuar 
me gozhdë ose vidë.

Tjegulla  

anësore

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
rërë, çimento, ujë, pig-
mente joorganike

Ngjyrat

e kuqe tulle, kafe në të 
kuqe, kafe e errët, gri e er-
rët, gri brilant,antik, rustik, 
kafe e hapur

Përdorimi
në të gjitha modelet e 
tjegullave

Përmasat 250/218 x 450 mm

Pesha 4,80 kg/copë

Gjatësia 
mbuluese

40 cm

1 vrimë për 
gozhdë 

diametër 4 mm 

Sasia e  
nevojshme

2,5 copë për ml. kulm apo 
brinjë

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
rërë, çimento, ujë, 
pigmente joorganike

Ngjyrat

e kuqe tulle, kafe në të 
kuqe, kafe e errët, gri e 
errët, gri brilant,antik, 
rustik, kafe e hapur

Modeli:
për të gjitha modelet e
tjegullave

Përmasat 330 x 420 mm

Pesha 6,70 kg

Mbulimi i buzëve 
të tjegullës 
anësore

rreth 11,0 cm

Gjerësia mbuluese 
e tjegullës anë-
sore majtas

26,0 cm

Gjerësia mbuluese 
e tjegullës anë-
sore djathtas

29,0 cm

2 vrima për 
gozhdë

Ø 4 mm

Vendosje e nevo-
jshme listele

min. 31,5 cm
max. 34,0 cm

Sasia e  
nevojshme në 
varësi të pjerrësisë 
së çatisë

rreth 3 copë për ml. 
anësore

Crijep rubni univerzalni, Biber
Moæe se koristiti kao estetski zavrπetak

zabata za crijep Biber/Dupli Biber

univerzalno lijevo i desno. Ravni rubni

crijep se postavlja u svakom drugom

redu umjesto crijepa polovinke.

PriËvrπÊuje se sa vijcima 3,5 x 50.

Prikladan je za dvostruko i krunsko

pokrivanje. 

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, crna

Modeli: Biber, Dupli Biber

Dimenzije: 111 x 420 mm

Teæina: 2,90 kg/kom

2 rupe za eksere: Ø 4 mm

Utroπak: cca. 3 komada po duænom 

metru ruba krova

Crijep rubni Reviva 3/4, 1/1
Crijep rubni za model Reviva koristi se

kao estetski privlaËan zavrπetak na

zabatu. Radi optimalnog naËina

pokrivanja ovog dijela krova rubni crijep

za ovaj model se nudi u dvije izvedbe,

kao crijep rubni 1/1 i crijep rubni 3/4.

Polaganje se vrπi naizmjeniËno u

svakom drugom redu.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, antik, crna

Modeli: Reviva

Dimenzije: 1/1* 300/330x420x110 mm

3/4* 225/255x420x110 mm

Teæina: 1/1* 5,6/5,9 kg/kom.

3/4* 4,1/4,4 kg/kom.

Pokrovna duæina: 1/1* 30,0/33,0 cm

3/4* 22,5/25,0 cm

Utroπak: 1,8/1,8 komada u 

svakom drugom redu

*

Crijep sljemeni / grebeni
Konusnog je oblika, postavlja se tako

da se preklapa suprotno smjeru vjetra i

priËvrπÊuje se sljemeno - grebenom

spojnicom. Crijep sljemeni/grebeni

prikladan je kako za suhu izvedbu

sljemena, tako i za sljeme u malteru.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

rustik, crna, tamnoplava,  

tamnozelena, prirodno 

smea

Modeli: Kupa Italiana, Mediteran, 

Klasik, Biber/Dupli Biber, 

Natura, Reviva

Dimenzije: 250/218 x 450 mm

Teæina: 4,80 kg/komad

Pokrovna duæina: 40,0 cm

1 rupa za ekser:  Ø 4 mm

Utroπak: 2,5 komada po duænom 

metru sljemena odn. 

grebena
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TJEGULLA BRINJËFILLUESE  
Me pjesën e saj ballore të rrumbulla- 
kosur, tjegulla brinjëfilluese mundëson 
një zgjidhje të thjeshtë dhe me formë 
shumë të bukur për fillimin e brinjës 
për tjegulla të mëdha e të vogla. Fiksimi 
i tyre bëhet me vidat përkatëse.

TJEGULLA SHPËRNDARËSE  
E BRINJËVE   
Tjegullat shpërndarëse të brinjëve 
formojnë bashkimin me formë 
perfekte dhe të sigurt nga shiu midis 
brinjëve dhe kulmit në çati me disa 
thyerje. Përdoren për tjegullat e të 
gjitha formateve: të mëdha e të vogla 
në çati me pjerrësi midis 30º dhe 50º.

ELEMENTI PËRMBYLLËS I KULMIT 
Gjatë shtrimit të kulmit (pa llaç) krijon 
lidhjen midis tjegullës kulmore dhe 
tjegullës anësore në fillim dhe në fund 
të kulmit, është një mbrojtje ndaj futjes 
së zogjve si dhe një pjesë shtesë ajrimi.

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali rërë, çimento, ujë, 
pigmente joorganike

Ngjyrat e kuqe tulle, kafe në të 
kuqe, kafe e errët, gri e 
errët, gri brilant, antik, 
rustik, kafe e hapur

Përdorimi Në fillimin e brinjës

Përmasat 250 / 218 x 450 mm

Pesha 4,75 kg / copë

Gjatësia 
mbuluese

40,0 cm

2 vrima për 
gozhdë

diametri 1x 4mm dhe 1 
x 5mm 

Sasia e  
nevojshme

1 copë për çdo fillim 
brinje

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
rërë, çimento, ujë, 
pigmente joorganike

Ngjyrat

e kuqe tulle, kafe në të 
kuqe, kafe e 
errët, gri e errët, gri 
brilant, antik, rustik, 
kafe e hapur

Përdorimi
në të gjitha modelet e 
tjegullave

Pesha 4,50 kg / copë

1 vrimë për 
gozhdë

diametri 5 mm

Sasia e  
nevojshme

1 copë për çdo lidhje 
kulmi dhe brinje

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali PVC e fortë

Përdorimi
në tjegullat kulmore dhe 
të brinjëve

Pesha 0,10 kg / copë

Sasia e  
nevojshme

1 copë për çdo fillim dhe 
fund kulmi

Kulmi/Brinja

Crijep  grebeni razdjelni
OmoguÊava estetski i vodonepropusni

spoj dva grebena i sljemena i kod

Ëetverovodnih krovova koristeÊi dva

grebena razdjelna crijepa. Moæe se

koristiti za sve profilirane i ravne

crjepove. PodruËje primjene leæi

izmeu 30º i 50º nagiba krova.

PriËvrπÊuje se zvonastim ekserom.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

rustik, crna, tamnoplava,

tamnozelena, prirodno 

smea

Primjena: za sve modele crjepova

Teæina: 4,50 kg

1 rupa za ekser:  Ø 5 mm

Utroπak: 1 komad po spoju 

sljemena i grebena

Zavrπna sljemena ploËica
Kod suhe izvedbe sljemena na poËetku

i zavrπetku sljemena zatvara spoj

izmeu sljemenog i rubnog crijepa.

Ona predstavlja dodatnu zaπtitu protiv

ulaska ptica te dodatan otvor za

prozraËivanje.

TehniËki podaci

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, smea, crna, 

crvenosmea,

tamnoplava, tamnozelena

Primjena: poËetak i zavrπetak 

sljemena

Teæina: 0,10 kg/komad

Utroπak: 1 komad po poËetku i 

zavrπetku sljemena
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Crijep grebeni poËetni
ZahvaljujuÊi zaobljenoj prednjoj strani,

crijep grebeni poËetni omoguÊava

estetsko i jednostavno rjeπenje za

poËetak grebena kod profiliranih i

ravnih crjepova. PriËvrπÊuje se

zvonastim ekserom i jednom

spojnicom.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik,rustik,

crna,  tamnoplava, 

tamnozelena, prirodno 

smea

Primjena: na poËetku grebena

Dimenzije: 250/218 x 450 mm

Teæina: 4,75 kg/komad

Pokrovna duæina: 40,0 cm

2 rupe za eksere: Ø 1 x 4 mm i 1 x 5 mm

Utroπak: 1 komad po poËetku 

grebena

zvonasti
ekser

grebena
spojnica

crijep
grebeni

grebena
letva

dræaË grebene
letve

crijep
grebeni poËetni

Crijep  grebeni razdjelni
OmoguÊava estetski i vodonepropusni

spoj dva grebena i sljemena i kod

Ëetverovodnih krovova koristeÊi dva

grebena razdjelna crijepa. Moæe se

koristiti za sve profilirane i ravne

crjepove. PodruËje primjene leæi

izmeu 30º i 50º nagiba krova.

PriËvrπÊuje se zvonastim ekserom.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

rustik, crna, tamnoplava,

tamnozelena, prirodno 

smea

Primjena: za sve modele crjepova

Teæina: 4,50 kg

1 rupa za ekser:  Ø 5 mm

Utroπak: 1 komad po spoju 

sljemena i grebena

Zavrπna sljemena ploËica
Kod suhe izvedbe sljemena na poËetku

i zavrπetku sljemena zatvara spoj

izmeu sljemenog i rubnog crijepa.

Ona predstavlja dodatnu zaπtitu protiv

ulaska ptica te dodatan otvor za

prozraËivanje.

TehniËki podaci

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, smea, crna, 

crvenosmea,

tamnoplava, tamnozelena

Primjena: poËetak i zavrπetak 

sljemena

Teæina: 0,10 kg/komad

Utroπak: 1 komad po poËetku i 

zavrπetku sljemena
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Crijep grebeni poËetni
ZahvaljujuÊi zaobljenoj prednjoj strani,

crijep grebeni poËetni omoguÊava

estetsko i jednostavno rjeπenje za

poËetak grebena kod profiliranih i

ravnih crjepova. PriËvrπÊuje se

zvonastim ekserom i jednom

spojnicom.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik,rustik,

crna,  tamnoplava, 

tamnozelena, prirodno 

smea

Primjena: na poËetku grebena

Dimenzije: 250/218 x 450 mm

Teæina: 4,75 kg/komad

Pokrovna duæina: 40,0 cm

2 rupe za eksere: Ø 1 x 4 mm i 1 x 5 mm

Utroπak: 1 komad po poËetku 

grebena

zvonasti
ekser

grebena
spojnica

crijep
grebeni

grebena
letva

dræaË grebene
letve

crijep
grebeni poËetni

Crijep  grebeni razdjelni
OmoguÊava estetski i vodonepropusni

spoj dva grebena i sljemena i kod

Ëetverovodnih krovova koristeÊi dva

grebena razdjelna crijepa. Moæe se

koristiti za sve profilirane i ravne

crjepove. PodruËje primjene leæi

izmeu 30º i 50º nagiba krova.

PriËvrπÊuje se zvonastim ekserom.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

rustik, crna, tamnoplava,

tamnozelena, prirodno 

smea

Primjena: za sve modele crjepova

Teæina: 4,50 kg

1 rupa za ekser:  Ø 5 mm

Utroπak: 1 komad po spoju 

sljemena i grebena

Zavrπna sljemena ploËica
Kod suhe izvedbe sljemena na poËetku

i zavrπetku sljemena zatvara spoj

izmeu sljemenog i rubnog crijepa.

Ona predstavlja dodatnu zaπtitu protiv

ulaska ptica te dodatan otvor za

prozraËivanje.

TehniËki podaci

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, smea, crna, 

crvenosmea,

tamnoplava, tamnozelena

Primjena: poËetak i zavrπetak 

sljemena

Teæina: 0,10 kg/komad

Utroπak: 1 komad po poËetku i 

zavrπetku sljemena

gr
eb

en

sljeme

gr
eb

en

44

Sljeme / Greben

Crijep grebeni poËetni
ZahvaljujuÊi zaobljenoj prednjoj strani,

crijep grebeni poËetni omoguÊava

estetsko i jednostavno rjeπenje za

poËetak grebena kod profiliranih i

ravnih crjepova. PriËvrπÊuje se

zvonastim ekserom i jednom

spojnicom.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik,rustik,

crna,  tamnoplava, 

tamnozelena, prirodno 

smea

Primjena: na poËetku grebena

Dimenzije: 250/218 x 450 mm

Teæina: 4,75 kg/komad

Pokrovna duæina: 40,0 cm

2 rupe za eksere: Ø 1 x 4 mm i 1 x 5 mm

Utroπak: 1 komad po poËetku 

grebena

zvonasti
ekser

grebena
spojnica

crijep
grebeni

grebena
letva

dræaË grebene
letve

crijep
grebeni poËetni
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E 
rrotullueshme

MBAJTËSI I LISTELAVE PËR KUL-
MET DHE BRINJËT 
Mbajtësi i listelave për kulmet dhe 
brinjët ka funksion të dyfishtë. 
Nëpërmjet pjesës së sipërme të 
rrotullueshme drejtohen në mënyrë 
optimale si listelat e kulmeve ashtu 
edhe listelat e brinjëve. Montimi është 
shumë i thjeshtë, edhe në nënçatitë e 
mbyllura në kulm.Edhe në rast izolimi 
termik nëpërmjet kulmit, mbajtësi 
universal i listelave për kulmet dhe 
brinjët vendoset mbi kontralistelë, 
sepse lakueshmëria e tij e bën atë të 
pavarur nga formimi i majës së binarit 
dhe lartësisë së kontralistelës dhe  
listelave të çatisë.

MBAJTËSE LISTELE KULMI /  
BRINJE 50MM/1,25MM

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali fletë hekuri xingato

Përdorimi
për të gjitha modelet e 
tjegullave

Pesha 0,11 kg / copë

Sasia e  
nevojshme në 
zonën e kulmit

1 copë për çdo lidhje 
binar / kontralistelë

Sasia e  
nevojshme në 
zonën e brinjës

1 copë për çdo 0,6 ml. 
brinjë

Kulmi/Brinja

Listela e brinjës

Mbajtësi
i listelës
së brinjës

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali DX51D-Z275 çelik

Trashësia 1,25 mm

Rezistente ndaj korrozionit

Artikulli
mund të mbajë një 
rëndesë deri në 600 
N / m

Krovni pijetao
Kao tradicionalan ukras krova, krovni

pijetao je simbol budnosti. Prema

predaji on Ëuva kuÊu i ukuÊane od

groma, vatre i paleæa. Krovni pijetao

montira se na krov sa pripadajuÊim

priborom koji ukljuËuje: priËvrsnu πipku,

specijalnu sljemenu spojnicu, vijak,

navojnu πipku, brtvilo i maticu za

sljemeni crijep. PreporuËujemo

montaæu krovnog pijetla od drugog ili

treÊeg sljemenog crijepa.

akrilnosmolasta opeka

(mljeveni πkriljevac)

crvena, crna

krovni pijetao za sljemeni

cijep (standardna izvedba)

50 cm

18 cm

34 cm

7,50 kg/komad

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Primjena:

Visina:

©irina:

Dubina:

Teæina:

pocinËani ËeliËni lim

za sve modele crjepova

0,11 kg/komad

1 komad po spoju rogova /

kontra letvi

1 komad na 0,6 metara

grebena 

TehniËki podaci

Materijal:

Primjena:

Teæina:

Potrebno na sljemenu:

Potrebno na grebenu:

Univerzalni dræaË sljemeno-
grebene letve
Univerzalni dræaË sljemeno-grebene letve

ispunjava dvostruku funkciju: zahvaljujuÊi

pomiËnom gornjem dijelu, sljemene kao i

grebene letve, optimalno se mogu

postaviti u ravninu. Montaæa je vrlo

jednostavna i kod zatvorene potkrovne

konstrukcije na sljemenu. Univerzalni dræaË

sljemeno-grebene letve takoer se moæe

postaviti i na kontraletvi kod toplotne

izolacije koja se preklapa preko vrha

sljemena, jer ga njegova fleksibilnost Ëini

neovisnim od oblika vrha roga i visine

kontraletvi.

Element zraËnik sljemeni
Brza, ekonomiËna izvedba suhog

sljemena neovisna o vremenskim

utjecajima moguÊa je za sve modele

profiliranih crjepova sa elementom

zraËnikom sljemenim. Ima velike

otvore za odzraËivanje a zahvaljujuÊi

specijalnom tkanju pruæa dodatnu

zaπtitu od jakih naleta kiπe i ulaska

snijega.

modificirani Ëvrsti PVC

bez omekπivaËa

crvena, crvenosmea,

smea, crna

za sve modele profiliranih

crjepova

110,0 cm

102,0 cm

cca. 380 cm2/m1

(na obje strane)

0,98  komada po duænom

metru sljemena 

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Primjena:

Duæina elementa:

Pokrovna duæina:

Presjek odzraËivanja:

Utroπak:

grebena
letva

dræaË sljemeno-
grebene letve

rotacioni dio

du
æi

na
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Sljeme / Greben
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

fletë anësore prej 
alumini/PET të lyer dhe 
rezistent ndaj kushteve 
atmosferike dhe 
rrezeve Ultra Vjollcë, 
lidhje shtresash me 
ngjitës bytyli, mate-
rial ajrues me teknikë 
ventilimi inovative që 
shmang ujin dhe rezis-
tente ndaj rrezeve Ultra 
Vjollcë. 

Përdoret për
të gjitha modelet e 
tjegullave 

Përmasat
5,0 m gjatësi, 32 cm 
gjerësi

Prerje tërthore 
ajruese

rreth 150cm²/ml 
(nga të dyja anët)

Sasia e  
nevojshme

1 rulon për 5 ml 
kulm apo brinjë

FIGAROLL PLUS
Zgjidhje në formë ruloni, me përdorim 
universal, për krijimin pa llaç të kulmit 
dhe brinjës. Një teknologji e re palosjeje 
i mundëson fletës anësore fleksibël 
një zgjatje prej 50% dhe kështu ajo 
merr formë lehtë dhe në mënyrë të 
përhershme mbi materialet e rrafshëta 
apo të profilizuara të mbulimit të 
çatisë. Teknika inovative e ventilimit (2 
kanale ajrimi) në pjesën e përbërë nga 
lesh i tjerrur ofron mbrojtje optimale 
nga depërtimi i shiut të rrëmbyer apo 
dëborës. Për të arritur një mbërthim 
perfekt FiGaRoll Plus është i pajisur me 
një shënues në shiritin e gozhdëve dhe 
me fletë anësore me bytyl.
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
fletë anësore prej leshi të 
tjerrur dhe alumini 
elasticiteti 30%

Ngjyra e kuqe, kafe, gri e errët

Përdorimi
në të gjitha modelet e 
tjegullave 

Përmasat
gjatësia 5 m, gjerësia 
29,5 cm

Sasia e  
nevojshme

1 rulon për çdo 5 ml kulm 
ose brinjë

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
rërë, cimento, ujë, 
pigmente joorganike

Ngjyrat

e kuqe tulle, kafe në të 
kuqe, kafe e errët, gri e 
errët, gri brilant, antik, 
rustik, kafe e hapur

Përdorimi
në të gjitha modelet e 
tjegullave të betonit

Përmasat 330 x 420 mm

Pesha rreth 6 kg / copë

Gjerësia  
mbuluese

30,0 cm

Prerje tërthore 
për ajrim

Bramac Klasik 
50 cm² / copë
Kuppa Italiana
26 cm² / copë

Sasia e  
nevojshme

të paktën 10 copë / 
100 m² sipërfaqe çatie

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

fletë anësore prej 
alumini rezistent ndaj 
kushteve ekstreme at-
mosferike dhe rrezeve 
ultra vjollcë, lyer nga të 
dyja anët, me ngjitës 
bytyli, material ajrues 
prej shumë shtresash 
leshi të tjerrur dhe 
polipropileni

Ngjyra e kuqe, kafe, e zezë 

Përdoret për
të gjitha modelet e 
tjegullave 

Përmasat 5,0 m, 32 cm i gjerë 

Prerje tërthore 
për ajrim

rreth 143 cm²/ml (nga të 
dyja anët)

Sasia e nevoj-
shme

1 rulon për 5 ml kulm 
ose brinjë

TJEGULLA E AJRIMIT
Shtrimi bëhet në rreshtin e dytë ose 
të  tretë duke nisur nga kulmi. Në çatitë 
me shumë thyerje mund të vendosen 
tjegulla ajrimi shtesë edhe në zonën e 
brinjës.

BASIC ROLL 
Basic Roll ofron një zgjidhje perfekte 
për kulmin/brinjën: montim i shpejtë 
dhe i lehtë, përdorim i thjeshtë, optikë 
shumëvjeçare.  Ofrohet në tre ngjyra. 
I përgjigjet të gjitha kërkesave teknike 
dhe ofron një ventilim optimal dhe 
mbrojtje të lartë të çatisë nga shiu 
dhe bora.  

ECOROLL 
Membrana e kulmit dhe e brinjës me 
çmim të leverdisshëm, e përshtatshme 
për të gjitha modelet dhe me përdorim 
universal në të gjitha profilet e tjegullave. 
Fleta anësore prej alumini është e 
lyer nga të dyja anët dhe mundëson 
një puthitje shumë të lehtë dhe të 
përhershme mbi materialet e rrafshëta 
dhe të profilizuara të mbulimit të 
çatisë. Fleta e aluminit e palosur në 
anë shmang buzët e mprehta duke 
mbrojtur nga prerjet. Materiali i përbërë 
nga shumë shtresa polipropileni dhe 
leshi të tjerrur mundëson një ajrim 
optimal. 

Kulmi/Brinja Ajrimi i çatisë
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Crijep zraËnik profilirani
Dobro prozraËivanje kroviπta sprijeËava

stvaranje kondenzata i produæuje vijek

trajanja konstrukcije (funkcionalan

hladan krov). Zato u sljemenoj zoni

treba ostaviti otvore za prozraËivanje,

odnosno postaviti crjepove zraËnike.

Njihov broj zavisi o duæini roga  i nagibu

krovne povrπine. 

Postavljaju se linijski od prvog do treÊeg

reda ispod sljemena. Kod viπestreπnih

krovova crjepovi zraËnici se mogu

dodatno postavljati u zoni grebena.

Crijep zraËnik s kupolom u
setu Biber
Uz tradicionalan izgled i veÊi presjek

odzraËivanja, crijep zraËnik s kupolom u

setu je optimalno rjeπenje za

odzraËivanje krova. Polaæe se u jednom

redu s viπe moguÊnosti rasporeda,

posebno kod viπestreπnih krovova i

krovova s lastavicama. Moæe se

koristiti i kod dvostrukog i kod

krunskog naËina pokrivanja. Kod

krunskog pokrivanja nisu potrebni

urezni crjepovi.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, 

rustik, crna, tamnoplava,

tamnozelena, prirodno smea

Modeli: Mediteran, Klasik, Kupa 

Italiana, Natura, Reviva

Dimenzije: 330 x 420 mm 

329 x 420 mm (Reviva)

Teæina: 5,90 kg/komad

4,50 kg/komad (Reviva)

Pokrovna πirina: 30,0 cm

1 rupa za eksere: Ø 4 mm

Presjek odzraËivanja:

Mediteran: 15 cm2/komad

Klasik: 50 cm2/komad

Kupa Italiana: 

26 cm2/komad

Natura: 50 cm2/komad

Utroπak: najmanje 10 komada/100 m2

pijesak, cement, voda,

anorg. pigmenti

crvena, crvenosmea,

tamnosmea, antik, crna

Biber/Dupli Biber

TehniËki podaci

Crijep zraËnik s kupolom u setu

Materijal:

Boje:

Modeli:

Donji urezni crijep  1

Dimenzije: 338 x 420 mm

Teæina: 4,30 kg/komad

Pokrovna πirina: 34,0 cm

4 rupe za eksere: Ø 4 mm

Utroπak: 1 komad po crijepu zraËniku

s kupolom

Crijep zraËnik s kupolom  2

Dimenzije: 168 x 420 mm

Teæina: 3,0 kg/komad

Pokrovna πirina: 17,0 cm

Presjek odzraËivanja: 

20,0 cm2/komad

2 rupe za eksere: Ø 4 mm

Utroπak: cca. 25 komada/100 m2

Gornji pokrovni crijep  3

Dimenzije: 338 x 420 mm

Teæina: 4,30 kg/komad

Pokrovna πirina: 34,0 cm

4 rupe za eksere: Ø 4 mm

Utroπak: 1 komad po crijepu 

zraËniku s kupolom kod 

dvostrukog pokrivanja
1

2

3

OdzraËivanje krova

Figaroll Plus i 
Sljemeno-grebena traka
Nova Figaroll Plus i dokazana sljemeno-

grebena traka su univerzalno rjeπenje za

suhu izvedbu sljemena i grebena. Bitan

element su fleksibilne boËne trake.

ZahvaljujuÊi integrisanoj metalnoj

mreæici, moguÊe je lagano i trajno

oblikovanje na ravnim i profiliranim

pokrovima. Zbog rastezljivih nabora na

svakoj strani, obje trake se mogu

postavljati i kod jako profiliranih pokrova.

Na trakama se nalaze oznake za

priËvrπÊivanje pa je olakπano ispravno i

ravno postavljanje kod duæih sljemena i

grebena. BoËne trake kod nove Figaroll

Plus dozvoljavaju rastezanje do 50%.

boËne trake od tkanja sa

mreæicom i ljepljivom trakom

od butila postojanog na UV-

zrake i vremenske uticaje,

srednji dio od polipropilena.

crvena,  smea, crna,

crvenosmea (sljemeno-greb.

traka

za sve modele crijepova

5,0 m x 28 cm (sljemeno-greb.

traka) 5,0 m x 28-32 cm

(Figaroll Plus)

cca. 150 cm2/m1

(na obje strane)

1 rola na 5 m sljemena ili

grebena

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Primjena:

Dimenzije:

Presjek odzraËivanja:

Utroπak:

Metalrola
Univerzalna traka za suhu izvedbu

sljemena i grebena, podesna za sve

modele crijepa. Proizvod odlikuju

izvanredne karakteristike prozraËivanja,

kao i visok stepen zaπtite od prodora

kiπe, snijega, praπine i insekata.

Inovativna crep-tec metoda proizvodnje

garantira vrhunske osobine proizvoda.

TehniËki podaci

Materijal: rastezljive boËne trake od 

aluminijske poliester folije

sa utkanom aluminijskom

mreæicom - postojano na 

UV- zrake i vremenske 

uticaje. Srednji dio od 

polipropilena, prekrivne

trake od polipropilena i butila.

Boje: crvena, crvenosmea, 

smea, crna

Primjena: za sve modele crijepova

Dimenzije: duæina 5,0 m, 

πirina 26,0 - 32,0 cm

Presjek odzraËivanja: cca. 230 cm2/m1 

(na obje strane)

Utroπak: 1 rola na 5 m duænih 

sljemena ili grebena
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Sljeme / Greben

Basic Roll
Basic Roll nudi sve prednosti rjeπenja

za sljeme i greben u roli: brza i

jednostavna montaæa, jednostavno

rukovanje, postojana optika. Nudi se u

tri najtraæenije boje. Zadovoljava sve

tehniËke zahtjeve, a posebno dobru

ventilaciju i zaπtitu krova od prodora

kiπe i snijega.

boËne trake od plisiranog

aluminija, rastezljivost 30%

crvena, smea, crna

za sve modele crijepova

duæina 5,0, πirina 29,5 cm 

1 rola na 5 odn. sljemena ili

grebena

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Primjena:

Dimenzije:

Utroπak:
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Shirit ajrimi - lartësi  80 mm x 5 m  
(kafe / e zeze/ e kuqe)

Shirit ajrimi - lartësi 50 mm x 5 m  
(e zeze)

Shirit ajrimi ekzistues lartësi 100 mm  (kafe / 
e zezë/ e kuqe)

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali polietilen

Ngjyra e zezë

Përdorimi
për të gjitha modelet 
e tjegullave të profili-
zuara

Lartësia 77 mm

Gjatësia 100 cm

Pesha 0,10 kg / copë

Sasia e 
nevojshme

1 copë për çdo ml. 
buzë çatie, 2 copë për 
çdo metër linear ulluk i 
qafës së çatisë

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali PVC e fortë

Ngjyrat

e kuqe, kafe dhe gri e 
errët për të gjitha  
modelet, kafe në të 
kuqe për Klasik.

Gjerësia  
mbuluese

30,0 cm

Përmasat 330 x 420 mm

Diametri i tubit
tubi i sipërm 125 mm,  
tubi lidhës 100 apo 125 
mm

Sasia e  
nevojshme

1 copë për çdo sistem 
ajrimi mbi çati

tub i sipërm

tub lidhës 
ø 100 ose 125

kapak

tjegull plastike

RRJETA PLASTIKE DHE SHIRITI I 
AJRIMIT
Rrjeta plastike nuk lejon futjen e zogjve 
ndërmjet listelës së parë dhe tjegullave 
të profilizuara ndërsa shiriti i ajrimit 
shmang futjen e zogjve nëpërmjet 
nënçatisë dhe listelës së parë si dhe 
në mbylljet/lidhjet e ndryshme dhe 
shërben për ajrim.

TUBI I ASPIRIMIT DURO VENT
Tubi i aspirimit Duro Vent prej materiali 
shumë të mirë plastik ruan ngjyrën dhe 
jep rendimentin maksimal të ajrimit. 
Në çati me pjerrësi prej 15º deri në 55º 
Duro Vent vendoset në drejtim vertikal.

Depërtimi
në çati
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Element zraËnik za okapnicu
To je kompaktni element koji ima

dvostruku ulogu - prozraËuje okapnicu

s ugraenom reπetkom i sprijeËava

pristup pticama. Zbog visine od 3 cm

nije potrebna ugradnja dvostruke letve

na okapnici. Pored toga, ne treba, kao

πto je uobiËajeno, zasijecati letvu na

mjestu gdje se pribijaju kuke za oluk,

jer element zraËnik ima ugraena rebra

koja se mogu lako ukloniti tamo gdje

prelazi kuka. Element zraËnik za

okapnicu objedinjuje funkcionalnost i

ekonomiËnost na optimalan naËin.

TehniËki podaci

Reπetka za okapnicu

Materijal: polietilen

Boje: crna

Primjena: za sve modele 

profiliranog crijepa

Visina Ëeπljeva: 77 mm

Duæina elementa: 100 cm

Teæina: 0,10 kg/komad

Utroπak: 1 komad po duænom 

metru okapnice

2 komada po duænom

metru uvale

TehniËki podaci

Traka zraËnik

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, smea, crna

Primjena: za sve modele crijepa

Duæina: 5 m/rola

Visina: 10 cm

Teæina: 0,47 kg/rola

Debljina: 1,3 mm

Presjek prozraËivanja: 538 cm2/m1

Utroπak: 1 metar na metar

okapnice odn. prikljuËka

TehniËki podaci

Element zraËnik za okapnicu

Materijal: polietilen

Boje: crna

Primjena: za sve modele profiliranog

crijepa

Duæina elementa: 100 cm

Visina: 3 cm (bez reπetke za 

okapnicu)

Teæina: 0,16 kg/komad

Presjek prozraËivanja: 200 cm2/m1

Utroπak: 1 komad po duænom 

metru okapnice

Reπetka za okapnicu i traka
zraËnik
Reπetka za okapnicu primjenjuje se

samo kod krovova pokrivenim

profiliranim crijepom. U takvim

sluËajevima  izmeu poËetne letve i

crijepa stvara se meuprostor koji se

pokriva reπetkom kako u taj dio

okapnice ne bi ulazile ptice.

Traka zraËnik moæe se primijeniti uz

profilirani i uz ravni crijep. Njena uloga

je sprijeËavanje ulaska ptica u prostor

izmeu poËetne letve i krovne folije u

donji dio okapnice. Traka zraËnik se

primjenjuje i kod prikljuËaka.

OdzraËivanje krova

55

tvrdi PVC

crvena, smea i crna za

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

30,0 cm

ø 125 mm

ø 100 mm, ø 125 mm

1 komad po proboju

ventilacije kroz krov

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Pokrovna πirina:

Promjer ventilacijske cijevi:

Promjer prikljuËne cijevi:

Utroπak:

tvrdi PVC

crvena, smea i crna za

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

1,25 kg/komad

30,0 cm

22,5 cm

prema potrebi

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Teæina:

Pokrovna πirina:

Visina nastavka za antenu:

Utroπak:

TehniËki podaci

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, smea i crna za 

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

Dimenzije: 330 x 420 mm

290 x 600 mm (Biber)

Promjer cijevi:

AAKK  111166 unutraπnji: 116, vanjski: 122

AAKK  112288  unutraπnji: 128, vanjski: 132

Utroπak: 1 komad po proboju

DuroVent PVC element s
nastavkom za ventilacijsku
cijev s kapom 
DuroVent set za ventilaciju je usljed

visokog stepena prozraËivanja posebno

pogodan za poveÊane zahtjeve za

prozraËivanjem kupatila i kuhinjskih napa.

DuroVent se moæe podesiti vertikalno,

zavisno od nagiba krova, od 15o do 55o.

DuroVent PVC element s
nastavkom za antenu
Podesan za proboje nosaËa antena.

Otvor za nosaË prilagouje se πirini

rezanjem oznaËenih promjera od 

22 do 110 mm.

rog

krovna letva
25 - 77,5 mm

DuroVent set za ventilaciju za
plinsko grijanje
DuroVent set za ventilaciju za plinsko

grijanje je predvien za izvoenje

duplih odvodnih cijevi plinskog grijanja

Ëija unutraπnja cijev se s vanjske strane

ne zagrijava viπe od +85 stepeni.

Oberrohr

Anschlussrohr
ø 100 bzw. 125

Wetter-
kappe

Pfanne

nastavak za
ventilaciju

kapa

podloga
za ventilaciju

prikljuËna
cijev

22 - 110 mm

Krovni proboji
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tvrdi PVC

crvena, sme�a i crna za

sve modele, crvenosme�a

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

30,0 cm

ø 125 mm

ø 100 mm, ø 125 mm

1 komad po proboju

ventilacije kroz krov

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Pokrovna πirina:

Promjer ventilacijske cijevi:

Promjer prikljuËne cijevi:

Utroπak:

tvrdi PVC

crvena, sme�a i crna za

sve modele, crvenosme�a

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

1,25 kg/komad

30,0 cm

22,5 cm

prema potrebi

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Teæina:

Pokrovna πirina:

Visina nastavka za antenu:

Utroπak:

TehniËki podaci

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, sme�a i crna za 

sve modele, crvenosme�a

za Klasik i Mediteran

Dimenzije: 330 x 420 mm

290 x 600 mm (Biber)

Promjer cijevi:

AK 116 unutraπnji: 116, vanjski: 122

AK 128 unutraπnji: 128, vanjski: 132

Utroπak: 1 komad po proboju

DuroVent PVC element s
nastavkom za ventilacijsku
cijev s kapom 
DuroVent set za ventilaciju je usljed

visokog stepena prozraËivanja posebno

pogodan za poveÊane zahtjeve za

prozraËivanjem kupatila i kuhinjskih napa.

DuroVent se moæe podesiti vertikalno,

zavisno od nagiba krova, od 15 o do 55 o.

DuroVent PVC element s
nastavkom za antenu
Podesan za proboje nosaËa antena.

Otvor za nosaË prilago�uje se πirini

rezanjem oznaËenih promjera od 

22 do 110 mm .

binarët

listela e çatisë
25 - 77,5 mm

DuroVent set za ventilaciju za
plinsko grijanje
DuroVent set za ventilaciju za plinsko

grijanje je predvi�en za izvo�enje

duplih odvodnih cijevi plinskog grijanja

Ëija unutraπnja cijev se s vanjske strane

ne zagrijava viπe od +85 stepeni.

Oberrohr

Anschlussrohr
ø 100 bzw. 125

Wetter-
kappe

Pfanne

nastavak za
ventilaciju

kapa

podloga
za ventilaciju

priključna
cijev

Krovni proboji
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali PVC e fortë

Ngjyrat

e kuqe, kafe dhe gri e 
errët për të gjitha 
modelet, kafe në të 
kuqe për Klasik

Përmasat 330 x 420 mm

Pesha 1,25 kg/copë

Gjerësia 
mbuluese

30,0 cm

Lartësia e  
shtesës së 
antenës 

22,5 cm

Sasia e  
nevojshme

sipas kërkesës

SETI PËR MONTIMIN E ANTENËS 
DURO VENT
E përshtatshme për vendosjen e 
antenave dhe satelitëve. Hapësira ku 
do të kalojë antena është variabël nga 
22-110 mm.

55

tvrdi PVC

crvena, smea i crna za

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

30,0 cm

ø 125 mm

ø 100 mm, ø 125 mm

1 komad po proboju

ventilacije kroz krov

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Pokrovna πirina:

Promjer ventilacijske cijevi:

Promjer prikljuËne cijevi:

Utroπak:

tvrdi PVC

crvena, smea i crna za

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

1,25 kg/komad

30,0 cm

22,5 cm

prema potrebi

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Teæina:

Pokrovna πirina:

Visina nastavka za antenu:

Utroπak:

TehniËki podaci

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, smea i crna za 

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

Dimenzije: 330 x 420 mm

290 x 600 mm (Biber)

Promjer cijevi:

AAKK  111166 unutraπnji: 116, vanjski: 122

AAKK  112288  unutraπnji: 128, vanjski: 132

Utroπak: 1 komad po proboju

DuroVent PVC element s
nastavkom za ventilacijsku
cijev s kapom 
DuroVent set za ventilaciju je usljed

visokog stepena prozraËivanja posebno

pogodan za poveÊane zahtjeve za

prozraËivanjem kupatila i kuhinjskih napa.

DuroVent se moæe podesiti vertikalno,

zavisno od nagiba krova, od 15o do 55o.

DuroVent PVC element s
nastavkom za antenu
Podesan za proboje nosaËa antena.

Otvor za nosaË prilagouje se πirini

rezanjem oznaËenih promjera od 

22 do 110 mm.

rog

krovna letva
25 - 77,5 mm

DuroVent set za ventilaciju za
plinsko grijanje
DuroVent set za ventilaciju za plinsko

grijanje je predvien za izvoenje

duplih odvodnih cijevi plinskog grijanja

Ëija unutraπnja cijev se s vanjske strane

ne zagrijava viπe od +85 stepeni.

Oberrohr

Anschlussrohr
ø 100 bzw. 125

Wetter-
kappe

Pfanne

nastavak za
ventilaciju

kapa

podloga
za ventilaciju

prikljuËna
cijev

22 - 110 mm

Krovni proboji
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali PVC e fortë

Ngjyrat

e kuqe, kafe dhe gri e 
errët për të gjitha  
modelet, kafe në të 
kuqe për Klasik

Përmasat 330 x 420 mm

Diametri i tubit

Tubi i daljes së gazrave 
116: nga brenda 116, 
nga jashtë 122 
Tubi i daljes së gazrave 
128: nga  brenda 128 
nga jashtë 132

Sasia e  
nevojshme

1 copë për çdo tub 
aspirimi

TË DHËNAT TEKNIKE

TUBI FLEKSIBËL

Materiali PVC e fortë dhe e butë

Përdorimi
në tubin e aspirimit, në 
të gjitha modelet

Përmasat diametri 100 / 125

Gjatësia e 
zorrës

maksimumi 70 cm

Pesha 0,50 kg/copë

Sasia e  
nevojshme

1 copë për çdo tub 
aspirimi

REDUKTUESI

Materiali PVC e fortë

Përdorimi
në tubin e aspirimit / në 
tubin fleksibël

Përmasat diametër 100 deri 70

Pesha 0,25 kg/copë

Sasia e  
nevojshme

në varësi të diametrit të 
tubit të ajrimit

TehniËki podaci

Prsten za prikljuËke

Materijal: meki PVC, elastiËan

Boja: crna

Primjena: kod DuroVent cijevi za 

ventilaciju

Promjer: NW 100 / NW 125

Utroπak: 1 komad na 1 DuroVent

cijev za ventilaciju

©ablon

Materijal: karton

Boja: sme�a

binarët

unaza
lidhëse

tub lidhës
Ø 100 ose 125

Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku
cijev i reducir element
Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku

cijev omoguÊava spoj

izme�u PVC elementa

ispod krova i ventila-

cijskog odvoda u kuÊi.

Na gornjem kraju se

nalazi navoj, donji kraj

prikljuËka je izveden u

veliËini ø 100 mm. Gibljivi

prikljuËak nije predvi�en za

vodoravnu ugradnju. Kod

manjih promjera se prilagodba vrπi

stepenastim rezanjem reducir elementa.

tvrdi i mekani PVC

siva

uz nastavak za ventil.

cijev, svi modeli

ø 100 / 125 mm

najviπe 70 cm

0,50 kg/komad

1 kom. po vent. cijevi

tvrdi PVC

siva

uz nastavak/prikljuËak na

ventilacijsku cijev

ø 100 do 70 mm

0,25 kg/komad

ovisno o promjeru

ventilacijskog odvoda cijevi

TehniËki podaci

Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku cijev

Materijal:

Boje:

Primjena:

Promjer:

Duæina prikljuËka:

Teæina:

Utroπak:

Reducir element

Materijal:

Boje:

Primjena:

Promjer:

Teæina:

Utroπak:

40 cm

Easy Flash
Univerzalni proizvod za izvo�enje

profesionalnih prikljuËaka na

dimnjacima, zidovima i ostalim

vertikalnim dijelovima gra�evine. Easy

Flash je nasuprot tradicionalnim

prikljuËnim rjeπenjima proizvod sa

visokom sposobnoπÊu prilago�avanja i

poboljπanim karakteristikama.

Samoljepljiv je na suhim, nepraπnjavim

povrπinama zahvaljujuÊi butilenskoj

laminaciji. Brza instalacija zahvaljujuÊi

visokoj rastezljivosti - optimalna

adaptacija proizvoda na svaku situaciju.

TehniËki podaci

Easy Flash

Materijal: aluminij sa butilenskim ljepljivim

trakama

Boje: antracit, crvena, sme�a

Rastezljivost: do 50%

Termopostojanost: -25 0 do 90 0 C

Obrada na temperaturi: +5 0 do 40 0 C

©irina: 250 mm

Duæina: 5 m rola

DuroV ent prikljuËni set za
proboje
Sluæi kao dodatna zaπtita od prodora

vlage na mjestima proboja prikljuËka

cijevi kroz oplatu odn. krovnu foliju. Set

se sastoji od πablona i prstena za

prikljuËke.

NOVO!

TË DHËNAT TEKNIKE

UNAZA LIDHËSE

Materiali PVC e butë, elastike

Përdorimi
në tubin e aspirimit 
DuroVent

Përmasat diametër 100 ose 125

Sasia e  
nevojshme

1 copë për çdo tub 
aspirimi DuroVent

KALLËPI

Materiali karton

DuroVent

TUBI FLEKSIBËL DHE PJESA REDUK-
TUESE
Tubi fleksibël krijon lidhjen midis tubit 
dhe setit të aspirimit. Këto nuk janë të 
përshtatshme për montim horizontal.

TUBI I DALJES SË GAZRAVE
DURO VENT 
Ky tub shërben për drejtimin e tubave 
dopjo të nxjerrjes së gazrave nga 
pajisjet e ndryshme djegëse, tubi i 
brendshëm i të cilave nuk ngrohet më 
shumë se + 85 gradë në sipërfaqen e 
jashtme.

SETI I MONTIMIT DURO VENT
Shërben për vendosjen e mbrojtur 
nga shiu në çati të tubit të aspirimit 
Durovent nëpërmjet nënçatisë. Seti 
përbëhet prej kallëpit, unazës mbyllëse 
dhe mbulesës për nënçatinë.

Depërtimi në çati
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Krovni proboji Opπavi

DuroVent

TehniËki podaci

PPrrsstteenn  zzaa  pprriikklljjuuËËkkee

Materijal: meki PVC, elastiËan

Boja: crna

Primjena: kod DuroVent cijevi za 

ventilaciju

Promjer: NW 100 / NW 125

Utroπak: 1 komad na 1 DuroVent

cijev za ventilaciju

©©aabblloonn

Materijal: karton

Boja: smea

rog

prikljuËni
prsten

prikljuËna cijev
Ø 100 odn. 125

Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku
cijev i reducir element
Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku

cijev omoguÊava spoj

izmeu PVC elementa

ispod krova i ventila-

cijskog odvoda u kuÊi.

Na gornjem kraju se

nalazi navoj, donji kraj

prikljuËka je izveden u

veliËini ø 100 mm. Gibljivi

prikljuËak nije predvien za

vodoravnu ugradnju. Kod

manjih promjera se prilagodba vrπi

stepenastim rezanjem reducir elementa.

tvrdi i mekani PVC

siva

uz nastavak za ventil.

cijev, svi modeli

ø 100 / 125 mm

najviπe 70 cm

0,50 kg/komad

1 kom. po vent. cijevi

tvrdi PVC

siva

uz nastavak/prikljuËak na

ventilacijsku cijev

ø 100 do 70 mm

0,25 kg/komad

ovisno o promjeru

ventilacijskog odvoda cijevi

TehniËki podaci

Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku cijev

Materijal:

Boje:

Primjena:

Promjer:

Duæina prikljuËka:

Teæina:

Utroπak:

Reducir element

Materijal:

Boje:

Primjena:

Promjer:

Teæina:

Utroπak:

40
 cm

Easy Flash
Univerzalni proizvod za izvoenje

profesionalnih prikljuËaka na

dimnjacima, zidovima i ostalim

vertikalnim dijelovima graevine. Easy

Flash je nasuprot tradicionalnim

prikljuËnim rjeπenjima proizvod sa

visokom sposobnoπÊu prilagoavanja i

poboljπanim karakteristikama.

Samoljepljiv je na suhim, nepraπnjavim

povrπinama zahvaljujuÊi butilenskoj

laminaciji. Brza instalacija zahvaljujuÊi

visokoj rastezljivosti - optimalna

adaptacija proizvoda na svaku situaciju.

TehniËki podaci

Easy Flash

Materijal: aluminij sa butilenskim ljepljivim

trakama

Boje: antracit, crvena, smea

Rastezljivost: do 50%

Termopostojanost: -250 do 900 C

Obrada na temperaturi: +50 do 400 C

©irina: 250 mm

Duæina: 5 m rola

DDuurrooVVeenntt  pprriikklljjuuËËnnii  sseett  zzaa
pprroobboojjee
Sluæi kao dodatna zaπtita od prodora

vlage na mjestima proboja prikljuËka

cijevi kroz oplatu odn. krovnu foliju. Set

se sastoji od πablona i prstena za

prikljuËke.

NOVO!
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tvrdi PVC

crvena, smea i crna za

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

30,0 cm

ø 125 mm

ø 100 mm, ø 125 mm

1 komad po proboju

ventilacije kroz krov

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Pokrovna πirina:

Promjer ventilacijske cijevi:

Promjer prikljuËne cijevi:

Utroπak:

tvrdi PVC

crvena, smea i crna za

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

330 x 420 mm 

290 x 600 mm (Biber)

1,25 kg/komad

30,0 cm

22,5 cm

prema potrebi

TehniËki podaci

Materijal:

Boje:

Dimenzije:

Teæina:

Pokrovna πirina:

Visina nastavka za antenu:

Utroπak:

TehniËki podaci

Materijal: tvrdi PVC

Boje: crvena, smea i crna za 

sve modele, crvenosmea

za Klasik i Mediteran

Dimenzije: 330 x 420 mm

290 x 600 mm (Biber)

Promjer cijevi:

AAKK  111166 unutraπnji: 116, vanjski: 122

AAKK  112288  unutraπnji: 128, vanjski: 132

Utroπak: 1 komad po proboju

DuroVent PVC element s
nastavkom za ventilacijsku
cijev s kapom 
DuroVent set za ventilaciju je usljed

visokog stepena prozraËivanja posebno

pogodan za poveÊane zahtjeve za

prozraËivanjem kupatila i kuhinjskih napa.

DuroVent se moæe podesiti vertikalno,

zavisno od nagiba krova, od 15o do 55o.

DuroVent PVC element s
nastavkom za antenu
Podesan za proboje nosaËa antena.

Otvor za nosaË prilagouje se πirini

rezanjem oznaËenih promjera od 

22 do 110 mm.

rog

krovna letva
25 - 77,5 mm

DuroVent set za ventilaciju za
plinsko grijanje
DuroVent set za ventilaciju za plinsko

grijanje je predvien za izvoenje

duplih odvodnih cijevi plinskog grijanja

Ëija unutraπnja cijev se s vanjske strane

ne zagrijava viπe od +85 stepeni.

Oberrohr

Anschlussrohr
ø 100 bzw. 125

Wetter-
kappe

Pfanne

nastavak za
ventilaciju

kapa

podloga
za ventilaciju

prikljuËna
cijev

22 - 110 mm

Krovni proboji
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Krovni proboji Opπavi

DuroVent

TehniËki podaci

PPrrsstteenn  zzaa  pprriikklljjuuËËkkee

Materijal: meki PVC, elastiËan

Boja: crna

Primjena: kod DuroVent cijevi za 

ventilaciju

Promjer: NW 100 / NW 125

Utroπak: 1 komad na 1 DuroVent

cijev za ventilaciju

©©aabblloonn

Materijal: karton

Boja: smea

rog

prikljuËni
prsten

prikljuËna cijev
Ø 100 odn. 125

Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku
cijev i reducir element
Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku

cijev omoguÊava spoj

izmeu PVC elementa

ispod krova i ventila-

cijskog odvoda u kuÊi.

Na gornjem kraju se

nalazi navoj, donji kraj

prikljuËka je izveden u

veliËini ø 100 mm. Gibljivi

prikljuËak nije predvien za

vodoravnu ugradnju. Kod

manjih promjera se prilagodba vrπi

stepenastim rezanjem reducir elementa.

tvrdi i mekani PVC

siva

uz nastavak za ventil.

cijev, svi modeli

ø 100 / 125 mm

najviπe 70 cm

0,50 kg/komad

1 kom. po vent. cijevi

tvrdi PVC

siva

uz nastavak/prikljuËak na

ventilacijsku cijev

ø 100 do 70 mm

0,25 kg/komad

ovisno o promjeru

ventilacijskog odvoda cijevi

TehniËki podaci

Gibljivi prikljuËak za ventilacijsku cijev

Materijal:

Boje:

Primjena:

Promjer:

Duæina prikljuËka:

Teæina:

Utroπak:

Reducir element

Materijal:

Boje:

Primjena:

Promjer:

Teæina:

Utroπak:

40
 cm

Easy Flash
Univerzalni proizvod za izvoenje

profesionalnih prikljuËaka na

dimnjacima, zidovima i ostalim

vertikalnim dijelovima graevine. Easy

Flash je nasuprot tradicionalnim

prikljuËnim rjeπenjima proizvod sa

visokom sposobnoπÊu prilagoavanja i

poboljπanim karakteristikama.

Samoljepljiv je na suhim, nepraπnjavim

povrπinama zahvaljujuÊi butilenskoj

laminaciji. Brza instalacija zahvaljujuÊi

visokoj rastezljivosti - optimalna

adaptacija proizvoda na svaku situaciju.

TehniËki podaci

Easy Flash

Materijal: aluminij sa butilenskim ljepljivim

trakama

Boje: antracit, crvena, smea

Rastezljivost: do 50%

Termopostojanost: -250 do 900 C

Obrada na temperaturi: +50 do 400 C

©irina: 250 mm

Duæina: 5 m rola

DDuurrooVVeenntt  pprriikklljjuuËËnnii  sseett  zzaa
pprroobboojjee
Sluæi kao dodatna zaπtita od prodora

vlage na mjestima proboja prikljuËka

cijevi kroz oplatu odn. krovnu foliju. Set

se sastoji od πablona i prstena za

prikljuËke.

NOVO!
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TË DHËNAT TEKNIKE

Ngjyrat e kuqe dhe e zezë 

Përmasat e 
jashtme

48 x 61 cm 
(Luminex- Alu 44)
64 x 64 cm 
(Luminex- Alu 60)

Përmasat e 
brendshme

44x57 
(Luminex- Alu 44)
60 x60 
(Luminex- Alu 60)

Gjerësia e 
mbulimit

30,0 cm 

Pesha

12,0 kg 
(Luminex- Alu 44)
15,5 kg 
(Luminex- Alu 60)

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

korniza prej PVC-je 
të fortë, kupolë drite 
e përforcuar  prej 
polikarbonati shumë 
transparent dhe rezis-
tent ndaj thyerjes, fletë 
anësore me mbrojtje 
ndaj rrezeve ultravjollcë, 
folie e përbërë prej 
poliestre dhe alumini 
të llakuar me shtresë 
rrjete alumini.

Ngjyrat e kuqe, kafe, gri e errët

Modeli
për të gjitha modelet e 
tjegullave të betonit

Përmasat e 
jashtme

63,0 x 76,5 cm

Përmasat e 
brendshme

47,5 x 52,0 cm

Sipërfaqja e 
futjes së dritës

0,24 m²

Pesha 6,2 kg

Sasia e  
nevojshme

sipas kërkesës

BAXHA LUMINEX – UNI 
Shërben si baxhë për të dalë në çati, 
për ndriçimin e papafingos, dhe si 
një mundësi shtesë për ajrim, është 
një element funksional dhe shumë 
i përshtatshëm i sistemit të çatisë 
për tjegulla të çdo formati; të mëdha 
e të vogla pasi përshtatet në mënyrë 
ekzakte me materialin mbulues.

BAXHË LUMINEX-ALU 44 / 
LUMINEX-ALU 60   
Kornizat bazë prej druri kundra ujit. 
Kornizat e sipërme dhe gomina 
izoluese prej alumini të veshur. Hapje 
komforte dhe fiksimi i krahut përmes 
menteshës. Dy pozicione ajrimi. 
Membranë alumini e valëzuar me 
zgjatim anësor 5 cm.

Ndriçimi i çatisë

Luminex - Krovni prozor
univerzalna svjetlosna kupola
To je svrsishodan krovni prozor koji

omoguÊuje izlaz na krov, provjetravanje

i osvjetljavanje tavana. ZahvaljujuÊi

posebnom opπavu, pogodan je za 

postavljanje na sve ravne i profilirane

pokrove. PriËvrπÊuje se pripadajuÊim

spojnicama. Prozor se moæe otvarati na

lijevu i na desnu stranu i prema

gore. Od provale se osigurava

dodatnim mehanizmom za

zakljuËavanje.

TehniËki podaci

Materijal: okvir od tvrdog PVC-a, 

pojaËana svjetlosna

kupola od 

visokotransparentnog, 

Ëvrstog polikarbonata, 

obrub od obojenog 

mekog PVC-a

Boje: crvena, crvenosmea, 

smea, crna

Modeli: za sve modele crjepova

Vanjske dimenzije: 63,0 x 76,5 cm

Izlazni otvor: 47,5 x 52,0 cm

Svjetlopropusna povrπina. 0,24 m2

Teæina: 6,2 kg

Utroπak: prema potrebi

Luminex TOP - Izlazni prozor
Univerzalni krovni prozor s bitno veÊim

izlaznim otvorom, pristupaËna

alternativa za osvjetljenje i prozra-

Ëivanje nusprostorija u potkrovnim

stanovima. Luminex TOP moæe se

otvarati na lijevu ili desnu stranu, te se

moæe postaviti u dva poloæaja prozra-

Ëivanja. Prozorsko krilo priËvrπÊeno na

lijevoj strani moæe se u nekoliko poteza

montirati na desnu stranu. Opremljen

je univerzalnim opπavom - prikladnim

za sve vrste pokrova. Potreban otvor za

ugradnju na kroviπtu iznosi taËno koliko

i πest komada profiliranih crjepova. Izlaz

TOP se uËvrπÊuje pripadajuÊim

spojnicama.

TehniËki podaci

Materijal: izolacijsko ostakljenje, 

osnovni  okvir od tvrdog 

PVC-a ojaËan zaobljenim

Ëelikom, prozorsko krilo 

od eloksiranog aluminija,

univerzalni obrub od 

mekog PVC-a

Boje: crvena, smea

Primjena: za sve modele crjepova

Vanjske dimenzije: 55,5 x 81,0 cm

Izlazni otvor: 47,0 x 72,0 cm

Svjetlopropusna povrπina: 0,34 m2

Teæina: 16,0 kg/komad

Utroπak: prema potrebi

Luminex-Alu 22
Krovni prozor koji omoguÊuje izlaz na

krov, provjetravanje i osvjetljavanje

tavana. Dimenzijama odgovara taËno

veliËini crijepa velikog formata, tako da

je montaæa veoma jednostavna.

PriËvrπÊuje se pripadajuÊim spojnicama.

Prozor se moæe otvarati na lijevu i na

desnu stranu i prema gore. Od provale

se osigurava dodatnim mehanizmom

za zakljuËavanje.

TehniËki podaci

Izlazni otvor: 42 x 52 cm

Vanjske mjere: 47 x 57 cm

Boje tamnosmea 

Vanjski opπav: presvuËeni aluminijski lim

Okvir prozora: impregnirano drvo

Staklo: duplo staklo sa 

al. odstojnikom, 

t=3 / 8 / 3 = 14 mm

Krilo prozora: presvuËeni alumijiski lim

Okovi: ËeliËni lim sa presvlakom

Trake dræaËi krila pocinËani ËeliËni lim,

prozora: duæina 25 cm

Drπka: pocinËana ËeliËna drπka 

za dvije pozicije prozraËivanja

Izolacija krila

prozora: neopren guma

BoËni opπav: traka spuæve 60 x 30 mm

Donji vanjski opπav: duæina 21 cm sa po 6 cm

boËnog preklopa

Potporna letva: drvena potporna letva za 

optimalnu ugradnju 

prozora (440 mm x 

24 mm x 24 mm)
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Krovno osvjetljenje

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
xham akrilik shumë 
transparent

Përmasat 330 x 420 mm 

Pesha 0,65 kg / copë 

Gjerësia e 
mbulimit

30,0 cm 

Sasia e  
nevojshme

rreth 5 copë për 150 m² 
sipërfaqe çatie

Tjegulla transparente 
pleksiglas

listela
binarët

element fiksues

TJEGULLA TRANSPARENTE  
PLEKSI GLAS   
Mundësi e thjeshtë për ndriçimin e 
papafingos. Fiksimi i këtij elementi 
bëhet me anën e dy kapseve. 
Depërtueshmëria e dritës rreth 92 %.

Pleksiglas element profilirani
Jednostavan naËin za osvjetljavanje

tavana. Svaki element priËvrπÊuje se

s dvije spojnice koje se isporuËuju

zajedno s Pleksiglas elementom.

Na krov sa sekundarnim kroviπtem

priËvrπÊuje se boËnom spojnicom.

Svjetlopropusnost mu je cca 92%.

TehniËki podaci

Materijal: transparentno akrilno 

staklo

Modeli: : Mediteran, Klasik, Natura,

Reviva

Dimenzije: 330 x 420 mm

Teæina: 0,65 kg/komad

Pokrovna πirina: 30,0 cm

Utroπak: cca. 5 komada na 150 m2

krovne povrπine

Pleksiglas element Biber
Jednostavan naËin osvjetljenja prostora

tavana. Ravni Pleksiglas elementi

priËvrπÊuju se s dvije tiple.

Svjetlopropusnost cca. 92%.

TehniËki podaci

Materijal: transparentno akrilno staklo

Modeli: Biber/Dupli Biber

Dimenzije: 168 x 420 mm

Teæina: 0,27 kg/komad

Pokrovna πirina: 17,0 cm

Utroπak: cca. 7 komada po 

svjetlopropusnom otvoru,

na 150 m2 krovne

povrπine cca. 3 - 4 otvora

Plexiglas element

letva

rog

spojnica 2x
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Uvala Pro�lo S
Zbog izuzetno velike nosivosti za

ugradnju uvale Pro�lo S nije potrebna

daπËana podkonstrukcija te se moæe

polagati direktno na letve. PriËvrπÊuje

se ekserima. Pet rebara na siguran

naËin sprijeËava prodor vode. Kod

krovnih kuÊica (badæa) na mjestima

ukljuËenja krovne uvale na glavni krov

koristi se adapter Pro�lo S s funkcijom

kompaktnog prelaza uvale na krovnu

povrπinu.

TehniËki podaci

Spojnica za aluminijsku uvalu

Materijal:

Boja:

Primjena:

Utroπak:

Uvalno-sljemenska traka

Materijal:

Boja:

Primjena:

Duæina:

©irina:

Teæina:

Utroπak:

zapeËeno lakirani aluminij

crvena

uz aluminijsku uvalu

cca. 6 komada po uvali

visokokvalitetna plastika

(PIB) postojane boje s

ugra�enom aluminijskom

reπetkom i nepropusnim

rubom

crvena, sme�a

uz aluminijsku uvalu

100 cm

cca. 14 cm

cca. 0,42 kg/komad

1 komad po zavrπetku

uvale

konstralistela
listela

Bramac 
Universal

element fiksues

shirit sfungjeri

armaturë

element fiksues

binarët e 
ullukut

binarë

ulluk për
qafën e çatisë

shirit sfungjeri

TehniËki podaci

Materijal:

Primjena:

Duæina elementa:

©irina:

Teæina:

Utroπak:

zapeËeno lakirani aluminij

visoke kvalitete, prednja

strana crvena, druga

strana sme�a (moæe se

koristiti obostrano)

za sve modele crjepova

160 cm

64 cm

1,9 kg/komad

1 komad/1,5 m1 uvale

Aluminijska uvala i uvalno-
sljemena traka
Ova uvala od kvalitetnog aluminija moæe se

koristiti obostrano. ZahvaljujuÊi tvorniËki

pripremljenim ælijebovima za savijanje,

moguÊe je izravno oblikovanje na krovu.

PriËvrπÊuje se spojnicama na letve ili na

daπËanu oplatu za uvalu. Kod krovnih

kuÊica ili dogradnja, uvalno-sljemena traka

jamËi siguran spoj dviju uvala te tvori

zavrπetak izme�u gornjeg kraja uvale i

sljemene letve.

TehniËki podaci

Uvala Pro�lo S

Materijal: �eksibilan pocinËan ËeliËni lim 

presvuËen poliesterom 

otporan na koroziju i UV zrake 

Boja: cvena, sme�a

Duæina: 2,1 m

©irina: 0,46 m

Preklapanje: krovni nagib 15 0-220=15 cm

krovni nagib >22 0  = 10 cm

Utroπak: 1 komad na 2 m uvale

Adapter Pro�lo S

Materijal: aluminij presvuËen

Boja: crvena, sme�a

Duæina: 50 cm

©irina: 50 cm

Utroπak: 1 kom/1 linija uvale
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Uvala

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

alumin shumë cilësor, 
i emaluar, ana e 
përparme e kuqe, ana 
e mbrapme kafe (e 
përdorshme nga të 
dyja anët)

Përdorimi
në të gjitha modelet e 
çative

Gjatësia e 
elementit

160 cm

Gjerësia 64 cm

Pesha 1,9 kg/copë

Sasia e  
nevojshme

1 copë/ 1,5 ml. ulluk

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

përzierje alumini dhe 
çeliku xingato fleksibël 
e veshur me poliestër, 
rezistente ndaj  
gërryerjes dhe rrezeve 
ultravjollcë  

Ngjyra e kuqe, kafe

Gjatësia 2,1 m

Gjerësia 0,46 m

Mbivendosja

Në çatitë me pjerrësi 
15 – 22˚ = 15 cm
Në pjerrësi çatie > 22˚= 
10 cm

Sasia e  
nevojshme

1 copë për 2 m ulluk

ADAPTORI PROFILO S

Materiali Alumin i veshur

Ngjyra e kuqe, kafe

Gjatësia 50 cm

Gjerësia 50 cm

Sasia e  
nevojshme

1 copë/ 1 linjë ulluku

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
alumin 1,6 mm, i 
eloksuar

Ngjyrat e kuqe, kafe, gri e errët

Përdorimi
në tjegullat kulmore dhe 
të brinjëve

Sasia e  
nevojshme

1 copë për cdo tjegull 
kulmore apo të brinjës 

KAPËSE PËR TJEGULLAT  
KULMORE DHE TË BRINJËVE.  
Ajo fiksohet me një vidë 31-80 mm te 
tjegulla kulmore dhe me 2 vida 28-45 
mm direkt në listelën e kulmit apo të 
brinjës.

ULLUK PËR QAFËN E ÇATISË DHE 
SHIRIT IZOLUES PËR ULLUQET E 
QAFËS SË ÇATISË
Ulluku për qafën e çatisë është një 
ulluk cilësor prej alumini, i përdorshëm 
nga të dyja anët. Nëpërmjet linjave 
të përthyera, të parapërgatitura 
është i thjeshtë për t’u montuar. 
Fiksimi bëhet mbi listela ose mbi 
konstruksionin e ullukut.

PROFILO S 
Për shkak të aftësisë mbajtëse shumë 
të lartë, për montimin e Profilo S nuk 
është i nevojshëm nënkonstruksioni. 
Ai mund të shtrohet direkt mbi listela. 
Mbërthehet me gozhdë. Pesë vija 
ndarëse pengojnë depërtimin e ujit. Në 
papafingo në pjesët lidhëse të ullukut 
në çati përdoret adaptori Profilo S 
me funksionin e një kalimi kompakt të 
ullukut në sipërfaqen e çatisë.

Mbërthimi 
në çati

Ulluku për qafën e 
çatisë

Uvalno-grebena spojnica
Uvalno-grebenom spojnicom mogu se

mali, rezani dijelovi crijepa priËvrstiti u

zoni uvale odnosno grebena bez

buπenja. Podesna je za sve modele

crijepa. 

Sljemeno-grebena spojnica
Sluæi za priËvrπÊenje sljemenog i

grebenog crijepa na sljemenu /

grebenu letvu. Najprije se jednim

ekserom veliËine 31/80 mm uËvrsti 

crijep i spojnica, a onda sa dva eksera

veliËine 27/45 mm spojnica pribije

izravno na letvu.

TehniËki podaci

Materijal: eloksirani aluminijski lim

1,6 mm

Boje: crvena, smea, 

crvenosmea

Primjena: za crijep sljemeni,

grebeni

Utroπak: 1 komad po crijepu

sljemenom, grebenom

TehniËki podaci

Materijal: visokokvalitetni kromirani

Ëelik otporan na koroziju

Duæina: 3,0 cm

©irina: 1,8 cm

Duæina æice: cca. 40 cm

Utroπak: 1 komad po komadu 

rezanog crijepa

Primjena: za sve materijale debljine

8 mm i 16 mm

Ekseri
VruÊe cinËanje u proizvodnji i veliËina

glave eksera osiguravaju optimalno

uËvrπÊenje fazonskih crjepova s

rupama za ekseranje poput rubnih

crjepova, nosaËa stepenice kao i

rezanih crjepova koji se koriste kod

uvala, grebena i opπava. Ekseri se

koriste i za priËvrπÊenje sljemenih

spojnica i crjepova kao i kod druge

krovne opreme.

TehniËki podaci

Ekseri 27/45

Materijal:

Duæina:

VeliËina glave:

Promjer:

Pakovanje:

Ekseri 31/80

Materijal:

Duæina:

VeliËina glave:

Promjer:

Pakovanje:

vruÊe pocinËan Ëelik

45 mm

9 mm

2,7 mm

1 kg cca. 476 komada

vruÊe pocinËan Ëelik

80 mm

9 mm

3,1 mm

1 kg cca. 160 komada
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Uvala Profilo S
Zbog izuzetno velike nosivosti za

ugradnju uvale Profilo S nije potrebna

daπËana podkonstrukcija te se moæe

polagati direktno na letve. PriËvrπÊuje

se ekserima. Pet rebara na siguran

naËin sprijeËava prodor vode. Kod

krovnih kuÊica (badæa) na mjestima

ukljuËenja krovne uvale na glavni krov

koristi se adapter Profilo S s funkcijom

kompaktnog prelaza uvale na krovnu

povrπinu.

TehniËki podaci

Spojnica za aluminijsku uvalu

Materijal:

Boja:

Primjena:

Utroπak:

Uvalno-sljemenska traka

Materijal:

Boja:

Primjena:

Duæina:

©irina:

Teæina:

Utroπak:

zapeËeno lakirani aluminij

crvena

uz aluminijsku uvalu

cca. 6 komada po uvali

visokokvalitetna plastika

(PIB) postojane boje s

ugraenom aluminijskom

reπetkom i nepropusnim

rubom

crvena, smea

uz aluminijsku uvalu

100 cm

cca. 14 cm

cca. 0,42 kg/komad

1 komad po zavrπetku

uvale

kontraletva
letva

Bramac 
Universal

spojnica

Compriband

oplata

spojnica

uvalni rog

rog

aluminijska 
uvala

Compriband

TehniËki podaci

Materijal:

Primjena:

Duæina elementa:

©irina:

Teæina:

Utroπak:

zapeËeno lakirani aluminij

visoke kvalitete, prednja

strana crvena, druga

strana smea (moæe se

koristiti obostrano)

za sve modele crjepova

160 cm

64 cm

1,9 kg/komad

1 komad/1,5 m1 uvale

Aluminijska uvala i uvalno-
sljemena traka
Ova uvala od kvalitetnog aluminija moæe se

koristiti obostrano. ZahvaljujuÊi tvorniËki

pripremljenim ælijebovima za savijanje,

moguÊe je izravno oblikovanje na krovu.

PriËvrπÊuje se spojnicama na letve ili na

daπËanu oplatu za uvalu. Kod krovnih

kuÊica ili dogradnja, uvalno-sljemena traka

jamËi siguran spoj dviju uvala te tvori

zavrπetak izmeu gornjeg kraja uvale i

sljemene letve.

TehniËki podaci

Uvala Profilo S

Materijal: fleksibilan pocinËan ËeliËni lim 

presvuËen poliesterom 

otporan na koroziju i UV zrake 

Boja: cvena, smea

Duæina: 2,1 m

©irina: 0,46 m

Preklapanje: krovni nagib 150-220=15 cm

krovni nagib >220  = 10 cm

Utroπak: 1 komad na 2 m uvale

Adapter Profilo S

Materijal: aluminij presvuËen

Boja: crvena, smea

Duæina: 50 cm

©irina: 50 cm

Utroπak: 1 kom/1 linija uvale
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
shkumë poliuretani e 
imprenjuar, me qeliza të 
hapura, me vetëngjitje

Ngjyra gri

Përdorimi / 
Profili

në formë trekëndëshi 
40 x 70 mm për tjegulla 
të formatit të madh, të 
profilizuara Në formë 
kuadrati 30 x 30 mm 
për tjegulla të rrafshëta 
të formatit të vogël 

Gjatësia e 
elementit

200 cm

Sasia e  
nevojshme

1 copë / 2,0 ml. 
bashkim në çati

SHIRIT SFUNGJERI
Shirit sfungjeri për tjegulla të vogla dhe 
të mëdha, për izolimin e pjesëve midis 
mbulimit të çatisë dhe elementëve 
lidhës, si: oxhaku, qafa e ullukut etj.

WAKAFLEX MEMBRANË  
HIDROIZOLUESE PËR OXHAK
Wakaflex është një produkt me 
përdorim universal për hidroizolimin 
e të gjitha bashkimeve të çatisë me 
murin, për hidroizolimin e oxhakut si 
dhe për izolime të tjera në çati.
Wakaflex mund të shtrohet dhe 
të montohet shumë thjesht. Merr 
formën e dhënë dhe përshtatet 
ekzaktësisht me konturet e çatisë 
nëpërmjet shiritit prej alumini. 
Forma e dhënë gjatë vendosjes 
ruhet përgjithmonë. Falë vetisë 
së vetëshkrirjes së materialit nuk 
nevojiten materiale të tjera ngjitëse. 
Buza hermetike ofron siguri të 
lartë ndaj shiut, borës dhe pluhurit. 
Wakaflex përshtatet me të gjitha 
materialet e mbulimit të çatisë, të 
formatit të madh si edhe të vogël. 
Produkti Wakaflex duhet të mbyllet 
në konturin e sipërm të tij me profil 
alumini Wakaleiste si dhe të izolohet 
me silikon Dichtungsmasse K.
Wakaleiste montohet lehtë me upa 
dhe falë ngjyrave në të dyja anët 
përdoret sipas dëshirës nga ana me 
ngjyrë të kuqe apo nga ajo me ngjyrë 
kafe. 

Bashkimi në çati

Compriband
Impregnirane trake od spuævastog

materijala za profilirane i ravne crjepove

sluæe kao zaπtita od prolaza vode

izmeu crjepova i prikljuËnih elemenata

poput opπava dimnjaka, uvale itd.

Compriband πtiti od ulaska snijega i

praπine kod prikljuËaka i prolazaka kroz

krov.

TehniËki podaci

Aluminijska uvala

Materijal:

Boja:

Primjena/profili:

Duæina elementa:

Utroπak:

samoljepljiva impregnirana

spuæva od poliuretana

siva, crna

compriband 40 x 70 mm

za profilirane crjepove

compriband 30 x 30 mm

za ravne crjepove

200 cm

1 komad/ 2 m1 prikljuËka

Bramac Universal i Universal S
Za ureeno potkrovlje preporuËujemo

paropropusnu i vodonepropusnu krovnu

foliju Bramac Universal. Ona se

postavlja direktno na daπËanu oplatu,

prije postavljanja kontraletvi. Folija

Universal je paropropusna u visokom

stepenu te se moæe primijeniti uz punu

toplotnu izolaciju na rogovima. Takoer

se moæe postaviti kao hidroizolaciona

folija. 

TehniËki podaci Bramac Universal

Materijal: Ëetveroslojni protkani 

polipropilen presvuËen 

zaπtitnim filmom

Primjena: krovna folija za sve vrste

pokrovnih materijala

»vrstina vlakna: po duæini: cca. 490 N 5 cm

po πirini:   cca. 450 N 5 cm

Vodeni stub: 3000 mm

Parapropusnost: � 1350 g/m2 u 24 h

Negorljivost: B2 

Termopostojanost: -400+850

UV stabilnost: najmanje 4 mjeseca

Sd vrijednost: cca. 0,03 m

Teæina/rola: 12 kg

Dimenzije role:

duæina: 50 m

πirina: 1,5 m

povrπina: 75 m2

TehniËki podaci Bramac Universal S

Materijal: Ëetveroslojni protkani 

polipropilen presvuËen 

zaπtitnim filmom, na 

donjem rubu samoljepljiva

traka

Primjena: krovna folija za sve vrste

pokrovnih materijala

»vrstina vlakna: po duæini: cca. 490 N 5 cm

po πirini:   cca. 450 N 5 cm

Vodeni stub: 3000 mm

Parapropusnost: � 1350 g/m2 u 24 h

Negorljivost: B2 

Termopostojanost: -400+850

UV stabilnost: najmanje 4 mjeseca

Sd vrijednost: cca. 0,03 m

Teæina/rola: 12 kg

Dimenzije role: duæina: 50 m

πirina: 1,5 m

povrπina: 75 m2

Bramac Universal

slobodno napeta iznad rogova

na daπËanoj oplati odn. toplotnoj izolaciji
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

plastikë shumë cilësore 
që ruan ngjyrën PIB 
(Polyisobutylen) me një 
rrjetë alumini

Ngjyra e kuqe, kafe, gri e errët

Përdorimi
për të gjitha modelet e 
tjegullave

Gjerësia e 
elementit

28 cm

Gjatësia rulon 10m, rulon 5 m

Pesha
rulon 10m rreth 8,5 kg
rulon  5m rreth 4,25 kg

Rezistenca ndaj 
temperaturës

-40⁰ C deri në +100⁰ C 
DIN 52133

Rezistenca ndaj 
rrezeve Ultra 
Vjollcë

sipas DIN Norm 16726

TË DHËNAT TEKNIKE
PROFIL ALUMINI WAKALEISTE

Materiali
shirit alumini shumë 
cilësor, i emaluar

Ngjyra

ana e përparme e kuqe, 
ana e mbrapme kafe 
(e përdorshme nga të 
dyja anët)

Lartësia e 
elementit

8 cm

Gjatësia e 
elementit

240 cm

Shenja
distanca 20 cm, 
diametri 6 mm

Upa për profilin e aluminit Wakaleiste

Sasia e nevojshme: 12copë/ Wakaleiste
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

2-shtresor, PP pjesa e 
sipërme 20 g me Coat-
ing, pjesa e poshtme 
100 g PP me Spun-
bound dhe me rrjetë 
fibre shumë cilësore

Forca maksimale e 
tërheqjes

për së gjati :230 N/ 50 
mm

tërthorazi : 200 N/ 50 
mm

Reagimi ndaj zjarrit Klasa E

Hermetike ndaj ujit > 3000 mm

Rezistenca nga 
grisja-gozhda

për së gjati : 150 N/ 
50 mm
tërthorazi : 150 N/ 50 
mm

Përdoret në  
temperatura

-40⁰C deri në +80⁰C

Rezistenca ndaj 
rrezeve Ultra Vjollcë

4 muaj

Depërtimi i avujve të 
ujit Vlera- Sd

16 m sipas DIN EN ISO 
12572

Pesha e sipërfaqes 
/ m²

120 gr

Pesha/ Rulon 9 kg

Përmasat e rulonit
Gjatësia 50 m, Gjerësia 
1,5 m

Sipërfaqja 75 m²

Sasia e nevojshme për 
m² sip.çatie

1,07 m² përfshirë  
mbivendosjen

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
3-shtresor, rrjetë fibre-
PP 70 gr, Film-PP 40 gr, 
rrjetë fibre-PP 30 gr 

Forca maksimale e 
tërheqjes

për së gjati :300 N/ 
50 mm
tërthorazi : 270 N/ 50 
mm

Reagimi ndaj zjarrit Klasa E

Hermetike ndaj ujit > 3000 mm

Rezistenca nga 
grisja-gozhda

për së gjati : 180 N/ 50 
mm tërthorazi : 180 N/ 
50 mm

Përdoret në  
temperatura

-40⁰C deri në +80⁰C

Rezistenca ndaj 
rrezeve Ultra Vjollcë

4 muaj

Depërtimi i avujve të 
ujit Vlera- Sd

0,03 m sipas DIN EN 
ISO 12572

Pesha e  
sipërfaqes / m²

140 gr

Pesha/ Rulon 10,5 kg

Përmasat e rulonit
Gjatësia 50 m,  
Gjerësia 1,5 m

Sipërfaqja 75 m²

Sasia e nevojshme 
për m² sip.çatie

1,07 m² përfshirë 
mbivendosjen

mbajtës universal

fletë anësore 
të membranës 
hidroizoluese

tjegull
Bramac

listelë kulmi
listela

tjegulla 
ajruese

kontralistela

binarë

membranë hidroizoluese

listela

kontralistela

shirit ajrimi

membranë 
hidroizoluese

mur

rrjeta plastike 
për buzën e 

çatisë

tjegull borëmbajtëse

binarë

shirit ajrimi

kapse për tjegullat 
kulmore/të brinjësdetaj i

kulmit

detaj i buzës së 
çatisë

membranë izoluese

depërtim 
i tubit të 
aspirimit

depërtim i 
baxhës

VELTITECH 120 
Membrana Veltitech 120  është një 
membranë hidroizoluese që nuk 
lejon difuzionin dhe përbëhet nga dy 
shtresa. Teknologjia inovative i jep 
kësaj membrane të njëjtat përparësi, të 
cilat deri më sot ishin karakteristike për 
membranat që e lejojnë difuzionin. Falë 
sipërfaqes hidrofobike kjo membranë 
është shumë rezistente ndaj efekteve 
të kimikateve dhe lëndëve të trajtimit 
të drurit. Shtrohet e patendosur mbi 
dërrasë. Mbron konstruksionin e drurit 
të çatisë nga papastërtitë dhe shiu.

BRAMAC UNIVERSAL ECO
Përdorim universal si shtresë 
hidroizoluese që lejon difuzionin; 
Rezistencë e lartë (qëndrueshmëri ndaj 
shqitjes dhe grisjes nga gozhda); Izolim 
perfekt ndaj futjes së ujit gjatë dhe pas 
vendosjes së gozhdës (kontralistelë); 
Izolim perfekt ndaj shirave të fuqishëm 
(3000 mm); Qëndrueshmëri e lartë 
gjatë lëvizjes/ shkeljes mbi çati

Membranat
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

3-shtresor, rrjetë 
fibre-PP me shtresë që 
përshkohet nga avujt 
e ujit

Forca 
maksimale e 
tërheqjes

për së gjati : 
120 N/ 50 mm
tërthorazi :  
170 N/ 50 mm

Reagimi ndaj 
zjarrit

Klasa E

Hermetike  
ndaj ujit

> 2000 mm

Rezistenca nga 
grisja-gozhda

për së gjati :  
130 N/ 50 mm  
tërthorazi :  
140 N/ 50 mm

Përdoret në 
temperatura

-40⁰C deri në +80⁰C

Rezistenca ndaj 
rrezeve Ultra 
Vjollcë

4 muaj

Depërtimi i 
avujve të ujit 
Vlera- Sd

0,03 m sipas DIN EN 
ISO 12572

Pesha e  
sipërfaqes / m²

120 gr

Pesha/ Rulon 9 kg

Përmasat e 
rulonit

Gjatësia 50 m,  
Gjerësia 1,5 m

Sipërfaqja 75 m²

Sasia e  
nevojshme për 
m² sip.çatie

1,07 m² përfshirë 
mbivendosjen

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
3-shtresor, PP (rrjetë 
fibre, membranë, rrjetë 
fibre)

Forca 
maksimale e 
tërheqjes

për së gjati : 
200 N/ 50 mm
tërthorazi :  
135 N/ 50 mm

Reagimi ndaj 
zjarrit

Klasa E

Hermetike  
ndaj ujit

> 2000 mm

Rezistenca nga 
grisja-gozhda

për së gjati :  
135 N/ 50 mm
tërthorazi :  
160 N/ 50 mm

Përdoret në 
temperatura

-40⁰C deri në +80⁰C

Rezistenca ndaj 
rrezeve Ultra 
Vjollcë

4 muaj

Depërtimi i 
avujve të ujit 
Vlera- Sd

0,03 m sipas DIN EN 
ISO 12572

Pesha e  
sipërfaqes / m²

110 gr

Pesha/ Rulon 8,25 kg

Përmasat e 
rulonit

Gjatësia 50 m,  
Gjerësia 1,5 m

Sipërfaqja 75 m²

Sasia e  
nevojshme për 
m² sip.çatie

1,07 m² përfshirë 
mbivendosjen

BRAMAC STANDARD 120
Membranë hidroizoluese e përbërë 
prej 3 shtresash, që lejon difuzionin dhe 
prodhohet prej materiali shumë robust. 
Bramac Standard 120 është një zgjidhje 
shumë ekonomike për mbrojtjen 
e çatisë. Është e rëndësishme të 
sigurohet ajrimi i çatisë (kontralistela) 
dhe rekomandohet të shmanget 
kontakti i drejtëpërdrejtë i membranës 
me mbrojtësit e drurit.

BRAMAC ECOTEC 110
Membranë e përbërë prej 3 shtresash 
e përshkueshme nga avujt e ujit e 
përshtatshme për çati me dhe pa 
izolim. Bramac Ecotec 110 mund 
të shtrohet direkt mbi binarë dhe 
termoizolim.

Membranat

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
3-shtresor, PP (rrjetë 
fibre, membranë, rrjetë 
fibre)

Forca 
maksimale e 
tërheqjes

për së gjati : 
250 N/ 50 mm
tërthorazi :  
230 N/ 50 mm

Reagimi ndaj 
zjarrit

Klasa E

Hermetike  
ndaj ujit

> 2500 mm

Rezistenca nga 
grisja-gozhda

për së gjati :  
180 N/ 50 mm
tërthorazi :  
180 N/ 50 mm

Përdoret në 
temperatura

-40⁰C deri në +80⁰C

Rezistenca ndaj 
rrezeve Ultra 
Vjollcë

4 muaj

Depërtimi i 
avujve të ujit 
Vlera- Sd

0,03 m sipas DIN EN 
ISO 12572

Pesha e  
sipërfaqes / m²

140 gr

Pesha/ Rulon 10,5 kg

Përmasat e 
rulonit

Gjatësia 50 m,  
Gjerësia 1,5 m

Sipërfaqja 75 m²

Sasia e  
nevojshme për 
m² sip.çatie

1,07 m² përfshirë 
mbivendosjen

BRAMAC ECOTEC 140
Membranë e përbërë prej 3 shtresash 
e përshkueshme nga avujt e ujit, e 
përshtatshme për çati me dhe pa 
izolim. Bramac Ecotec 140 mund 
të shtrohet direkt mbi binarë, 
termoizolim dhe armaturë druri.
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali
alumin i lyer nga të 
gjitha anët me buzë 
hermetike prej plastike

Përmasat 180 x 420 mm

Gjerësia  
mbuluese

15,0 cm

Pesha 0,95 kg/copë

Kapaciteti 
mbajtës

maksimumi 4,0 kN

Sasia e  
nevojshme

1 copë për binar, 
distanca maksimale e 
binarëve 90,0 cm

TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali fletë hekuri xingato

Përdorimi
për të gjitha tjegullat 
Bramac

Përmasat 380 mm e gjatë

Pesha 0,22 kg / copë

Sasia e 
nevojshme

1,3 deri 5 copë për çdo 
m² sipërfaqe çatie

Snjegobran model 1
Snjegobran model 1 je jedan od naËina

snjegobranske zaπtite i postavlja se

prema shemama polaganja, vidi str.

100. i 101.

TehniËki podaci

Podloga sistem snjegobrana za Biber

Materijal: aluminij visoke kvalitete 

presvuËen bojom.

Boja: crvena, sme�a

Primjena: Biber/Dupli Biber

Dimenzije: 168 x 420 mm

Pokrovna πirina: 17,0 cm

Teæina: 0,80 kg/komad

Nosivost: max. 4,0 kN

Utroπak: 1 komad po rogu, 

maksimalan razmak me�u

rogovima 85,0 cm

Kod poveÊanih zahtjeva potrebno je

smanjiti razmake.

TehniËki podaci

Potporanj snjegobrana

Materijal: aluminij presvuËen bojom

Boje: crvena, crvenosme�a, 

sme�a, crna

Primjena: uz podloge sistema 

snjegobrana za pro�lirane

crjepove i Biber

Teæina: 0,25 kg/komad

Utroπak: 1 komad/podloga sistem

snjegobrana

TehniËki podaci

Reπetka snjegobrana

Materijal: pocinaËni Ëelik, 

presvuËen bojom

Boje: crvena, crvenosme�a, 

sme�a, crna

Primjena: uz podloge sistema 

snjegobrana za pro�lirane

i ravne crjepove 

Visina: 20,0 cm

Duæina: 300,0 cm

Teæina: 3,75 kg/komad

Utroπak: ovisno o duæini okapnice

Veznik snjegobrana

Materijal: pocinaËni Ëelik, presvuËen

bojom

Boje: crvena, crvenosme�a, 

sme�a, crna

Primjena: uz reπetku snjegobrana

Duæina: 5,5 cm

Utroπak: po 2 komada na spoj 

dvije reπetke snjegobrana

TehniËki podaci

Snjegobran model 1

Materijal: pocinËani ËeliËni lim s 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, sme�a, crna, 

crvenosme�a

Primjena: za sve modele

Duæina: 380 mm

Teæina: 0,22 kg/komad

Utroπak: 1,3 do 5 komada na m 2

krovne povrπine

Sigurnost na krovu
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PËR KËRKESA SPECIFIKE DISTANCAT 
DUHET TË ZVOGËLOHEN

TË DHËNAT TEKNIKE

Tjegull bazamenti

Materiali
rërë, çimento, ujë,  
pigmente joorganike

Përmasat 330 x 420 mm 

Pesha rreth 8,20 kg/copë

Gjerësia  
mbuluese

30,0 cm 
2 vrima vide me 
hermetizim plastik

Sasia e  
nevojshme

2 copë për çdo skarë të 
madhe apo të vogël

SISTEMI FUNKSIONAL, I SIGURT 
DHE EKONOMIK I KALIMIT NË ÇATI. 
Falë elementëve të përputhshëm 
me njëri-tjetrin të sistemit është 
arritur siguria ndaj shiut në sipërfaqen 
e çatisë, duke qenë se nuk krijohen 
depërtime në trup të çatisë. Tjegullat 
e bazamentit duhen mbërthyer 
me listelë më të fortë. Çdo tjegull 
bazamenti duhet mbërthyer me dy 
vida druri  4,5 x 45 mm dhe një kapse 
Euroklammer. Elementi gjysmëharkor 
lidh tjegullën e bazamentit me skarën 
e madhe apo me skarën e vogël dhe 
njëkohësisht rregullon përshtatjen me 
pjerrësinë e çatisë ndërmjet 15 dhe 52 
gradë.

SISTEMI BORËMBAJTËS 
Sistemi borëmbajtës është një masë 
shtesë për mbrojtjen nga bora.
Përbëhet prej tjegullës borëmbajtëse 
prej alumini, elementit prej alumini 
që realizon lidhjen midis tjegullës 
dhe skarës si dhe prej skarës 
borëmbajtëse prej hekuri dhe 
kapëseve lidhëse. 

ELEMENTI BORËMBAJTËS PREJ 
ALUMINI 

Montohet lehtë dhe përshtatet në 
mënyrë optimale me tjegullën.

Siguria mbi çati Kalimi në çati

Crijep nosaË stepenice, luk za
metalnu stepenicu i metalna
stepenica za profilirani crijep
Funkcionalan, siguran i ekonomiËan

sistem hodanja po krovu (klasa 1

prema austrijskoj normi ÖNORM EN

516). ZahvaljujuÊi meusobno

usklaenim sistemskim dijelovima

osigurana je zaπtiÊenost krova od

prodora kiπe. Crjepove nosaËe

stepenica potrebno je dodatno

poduprijeti debljom letvom. Svaki crijep

nosaË stepenice uËvrπÊuje se s dva

drvena vijka 4,5 x 45 mm i boËnom

spojnicom.  NosaË stepenice i metalnu

stepenicu spaja luk te istovremeno

podeπava prilagoenje na krovne

nagibe izmeu 15 i 52 stepena.

TehniËki podaci

Crijep nosaË stepenice

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea,

tamnosmea, antik, 

crna, tamnoplava, 

tamnozelena

Modeli: Mediteran, Klasik

Dimenzije: 330 x 420 mm

Teæina: 8,20 kg/komad

Pokrovna πirina: 30,0 cm

2 rupe za vijke s plastiËnim brtvilom

Utroπak: 2 komada po kovnoj 

stepenici

410

300 5555

2
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250
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TehniËki podaci

Luk

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, smea, crna

Teæina: 0,30 kg/komad

Utroπak: 1 komad po crijepu

nosaËu stepenice

Metalna stepenica I

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, smea, crna

Dimenzije: 88,0 x 25,0 cm

Teæina: 3,20 kg/komad

Utroπak: prema potrebi

Metalna stepenica II

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, smea, crna

Dimenzije: 41,0 x 25,0 cm

Teæina: 1,45 kg/komad

Utroπak: prema potrebi

Crijep nosaË stepenice

Metalna stepenica II

potporna letva 40/60
(uz letvanje 30/50)

48

Sigurnost na krovu

Letve na rogovima potrebno je dodatno

uËvrstiti ekserima. Podloga sistema

snjegobrana postavlja se iznad roga,

izbuπe se  rupe (Ø cca. 3 mm) i uËvrste

na letvi s dvije tiple koje se isporuËuju

zajedno s podlogom. Podloga se zatim

pokrije sa crjepovima 1/1 i polovinkama.

Crijep snjegobran
Pravilna zaπtita od snijega smanjuje πtete

na krovu te πtiti od odrona snijega s

krova. Najbolji uËinak se postiæe

ravnomjernim rasporedom po cijeloj

krovnoj povrπini. Iscrpnije informacije o toj

temi naÊi Êete u dijelu “Krov u podruËjima

s mnogo snijega” od stranice 93. 

Najvaænije prednosti Bramac crjepova

snjegobrana pred uobiËajenim sistemima

zaπtite od snijega su:

- Skladno, bojom ujednaËeno uklapanje

crjepova snjegobrana u krovnu

povrπinu.

- Homogenost materijala - na taj naËin se

postiæe veÊi stepen uËinka. Pored toga

na krovu ne ostaju tragovi hre.

Generalno se u drugom redu od okapnice

postavljaju crjepovi snjegobrani u cijelom

redu, a dalje prema odgovarajuÊoj shemi.

TehniËki podaci

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea, 

tamnosmea, antik, crna,

tamnoplava, tamnozelena,

prirodno smea

Modeli: Mediteran, Klasik,

Natura

Dimenzije: 330 x 420 mm

Teæina: 4,75 kg/komad

Pokrovna πirina: 30,0 cm

Utroπak: 1,3 do 5 komada po m2

krovne povrπine

Sistem snjegobrana
Sistem snjegobrana je dodatna mjera

zaπtite od snijega na podruËju

okapnice, prije svega tamo, gdje

postoje odgovarajuÊi graevinski

propisi. Sistem snjegobrana sastoji se

od podloge sistem snjegobrana,

potpornja, reπetke i veznika

snjegobrana. Podloga sistema

snjegobrana odgovara dimenzijama

crijepa polovinke i uvijek se postavlja u

zoni roga.

TehniËki podaci

Podloga sistem snjegobrana

za profilirane crjepove i crijep Revivu

Materijal: aluminij s presvlakom

u boji, s plastiËnim

brtveÊim rubovima

Modeli: Mediteran, Klasik, Reviva, 

Natura

Boje: crvena, crvenosmea, 

smea, crna

Dimenzije: 180 x 420 mm

Pokrovna πirina: 15,0 cm

Teæina: 0,95 kg/komad

Nosivost: max. 4,0 kN

Utroπak: 1 komad po rogu, 

maksimalan razmak meu

rogovima 90,0 cm

Kod poveÊanih zahtjeva potrebno je

smanjiti razmake izmeu rogova.

veznik

reπetka
snjegobrana

podloga
snjegobrana

ekseri

potporanj
snjegobrana

dodatno
uËvrπÊenje
letve

rog

letva

50

Sigurnost na krovu
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TË DHËNAT TEKNIKE

Skarë e madhe për ngjitje në çati

Materiali
alumin shumë cilësor i 
lyer nga të gjitha anët 

Përmasat 88,0 x 25,0 cm

Pesha 3,20 kg/copë

Sasia e 
nevojshme

në varësi të sistemit të 
kalimit në çati

 
Crijep nosaË stepenice, luk za
metalnu stepenicu i metalna
stepenica za pro�lirani crijep
Funkcionalan, siguran i ekonomiËan

sistem hodanja po krovu (klasa 1

prema austrijskoj normi ÖNORM EN

516). ZahvaljujuÊi me�usobno

uskla�enim sistemskim dijelovima

osigurana je zaπtiÊenost krova od

prodora kiπe. Crjepove nosaËe

stepenica potrebno je dodatno

poduprijeti debljom letvom. Svaki crijep

nosaË stepenice uËvrπÊuje se s dva

drvena vijka 4,5 x 45 mm i boËnom

spojnicom.  NosaË stepenice i metalnu

stepenicu spaja luk te istovremeno

podeπava prilago�enje na krovne

nagibe izme�u 15 i 52 stepena.

TehniËki podaci

Crijep nosaË stepenice

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosme�a,

tamnosme�a, antik, 

crna, tamnoplava, 

tamnozelena

Modeli: Mediteran, Klasik

Dimenzije: 330 x 420 mm

Teæina: 8,20 kg/komad

Pokrovna πirina: 30,0 cm

2 rupe za vijke s plastiËnim brtvilom

Utroπak: 2 komada po kovnoj 

stepenici

410

300 5555

25
0

250

ca. 230

TehniËki podaci

Luk

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, sme�a, crna

Teæina: 0,30 kg/komad

Utroπak: 1 komad po crijepu

nosaËu stepenice

Metalna stepenica I

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, sme�a, crna

Dimenzije: 88,0 x 25,0 cm

Teæina: 3,20 kg/komad

Utroπak: prema potrebi

Metalna stepenica II

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, sme�a, crna

Dimenzije: 41,0 x 25,0 cm

Teæina: 1,45 kg/komad

Utroπak: prema potrebi

Tjegull bazamenti

listelë përforcuese 40/60
(nëse ka listelë 30/50)
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Sigurnost na krovu

TË DHËNAT TEKNIKE
Elementi gjysmëharkor ku 
montohet skara

Materiali
alumin shumë cilësor i 
lyer nga të gjitha anët 

Pesha 0,30 kg/copë

Sasia e  
nevojshme

1 copë për cdo tjegull 
bazamenti

 

Kalimi në çati

Crijep nosaË stepenice, luk za
metalnu stepenicu i metalna
stepenica za profilirani crijep
Funkcionalan, siguran i ekonomiËan

sistem hodanja po krovu (klasa 1

prema austrijskoj normi ÖNORM EN

516). ZahvaljujuÊi meusobno

usklaenim sistemskim dijelovima

osigurana je zaπtiÊenost krova od

prodora kiπe. Crjepove nosaËe

stepenica potrebno je dodatno

poduprijeti debljom letvom. Svaki crijep

nosaË stepenice uËvrπÊuje se s dva

drvena vijka 4,5 x 45 mm i boËnom

spojnicom.  NosaË stepenice i metalnu

stepenicu spaja luk te istovremeno

podeπava prilagoenje na krovne

nagibe izmeu 15 i 52 stepena.

TehniËki podaci

Crijep nosaË stepenice

Materijal: pijesak, cement, voda, 

anorg. pigmenti

Boje: crvena, crvenosmea,

tamnosmea, antik, 

crna, tamnoplava, 

tamnozelena

Modeli: Mediteran, Klasik

Dimenzije: 330 x 420 mm

Teæina: 8,20 kg/komad

Pokrovna πirina: 30,0 cm

2 rupe za vijke s plastiËnim brtvilom

Utroπak: 2 komada po kovnoj 

stepenici

410

300 5555

2
5

0

250

ca. 2
30

TehniËki podaci

Luk

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, smea, crna

Teæina: 0,30 kg/komad

Utroπak: 1 komad po crijepu

nosaËu stepenice

Metalna stepenica I

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, smea, crna

Dimenzije: 88,0 x 25,0 cm

Teæina: 3,20 kg/komad

Utroπak: prema potrebi

Metalna stepenica II

Materijal: aluminijum sa 

plastiËnom presvlakom

Boje: crvena, smea, crna

Dimenzije: 41,0 x 25,0 cm

Teæina: 1,45 kg/komad

Utroπak: prema potrebi

Crijep nosaË stepenice

Metalna stepenica II

potporna letva 40/60
(uz letvanje 30/50)

48

Sigurnost na krovu
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TË DHËNAT TEKNIKE

Materiali

Klorur polyvinyl 
prej plastike të 
fortë i lyer në 
brumë 

Ngjyra kafe e errët

Ulluk me përmasa 
orientuese

RG 125

Bërryla me 
përmasa 
orientuese

RG 100

 

Sipërfaqja bazë e çatisë që 
duhet kulluar

Madhësia e duhur
e ullukut gjysmërrethor 

Tubi i duhur
i shkarkimit

deri në 60 m2 100 (8 copë) dhe 125 (7 copë) 80

deri në 100 m2 125 (7 copë) 100

deri në 170 m2 150 (6 pjesë) 100

AVANTAZHET E PRODUKTIT 
•  Montim i shpejtë, i lehtë, i pastër
•  Montim shumë praktik - nuk nevojitet 

ngjitje apo saldim  
•  Stabilitet i lartë  
•  Material shumë cilësor 
•  Jetëgjatësi e lartë dhe nuk nevojitet 

mirëmbajtje 
•  I qendrueshëm ndaj luhatjeve të 
 mëdha të temperaturave, nuk nevojitet 

lyerja me bojë  
•  Ganxhat e ullukut dhe elementët 

fiksues në mur të tubave të shkarkimit 
janë prej llamarine xingato të lyer

Sistemi i ulluqeve 

Plastik Stabicor Metalik Stabicor
AVANTAZHET E PRODUKTIT
• Montim i shpejtë, i lehtë, i pastër
• Montim shumë praktik - nuk nevojitet ngjitje apo 

saldim
• Stabilitet i lartë
• Material shumë cilësor
• Jetëgjatësi e lartë dhe nuk nevojitet mirëmbajtje
• Rezistent ndaj luhatjeve të mëdha të 

temperaturës
• Nuk nevojitet lyerja me bojë
• Ulluku, tubat e shkarkimit dhe komponentët  

janë prej llamarine xingato të lyer
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dista
nca m

idis lis
telave

*
gjat

ësia 
e binarit

konstan
te 4 cm

konstan
te 

2 cm

DL

DL

DL

DL

PJERRËSIA E ÇATISË ≥ 15 < 25 GRADË  
Lidhja (vendosja e tjegullave mbi njëra - 
tjetrën) minimalisht: 10,0 cm.
Distanca e listelave (maksimumi):  
31,5 -32,0 cm.
Distanca e listelave duhet të jetë  
minimalisht 31,5 cm.

PJERRËSIA E ÇATISË ≥ 25 < 30 GRADË
Lidhja (vendosja e tjegullave mbi njëra - 
tjetrën) minimalisht: 9,0 cm.
Distanca e listelave (maksimumi): 33,0 cm.
Distanca e listelave duhet të jetë  
minimalisht 31,5 cm.

PJERRËSIA E ÇATISË ≥ 30 GRADË 
Lidhja (vendosja e tjegullave mbi njëra - 
tjetrën) minimalisht: 8,0 cm.
Distanca e listelave (maksimumi): 34,0 cm.
Distanca e listelave duhet të jetë  
minimalisht 31,5 cm.

NDARJA E LISTELAVE NË SHTRIMIN E 
TJEGULLAVE KULMORE PA LLAÇ.

NDARJA E LISTELAVE NË SHTRIMIN E 
TJEGULLAVE ME LLAÇ.

* distanca e listelave mund të ndryshohet në varësi 
të konstruksionit dhe të pozicionit.

** distanca e listelave (= DL) sipas 
pjerrësisë së çatisë dhe gjatësisë së 
dëshiruar të binarit të çatisë.

Listelimi i çatisë me tjegulla betoni Bramac

Lidhja

min. 10 cm

listelë

binar

tjegull
Bramac

kontralistelë

shtresë parambuluese

armaturë

DL maks. 
 32 cm

Lidhja

min. 9,0 cm

DL maks  3
3. cm

listelë

binar

tjegull
Bramac

Lidhja

min. 8,0 cm

DL maks  3
4. cm

listelë

binar

tjegull
Bramac
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Mbajtës i listelës
së kulmit dhe brinjës

Shirit izolues
për kulmet

Listelë brinje

Binar i brinjës

10 -  2
0 cm

min  1 0 cm

10 – 2
0 cm

mind. 10
 cm

shirita të
shtresës izoluese

Mbajtësi i listelës
se kulmit/brinjës

Kapse për kulm
dhe brinjë

Listelë

Tjegull
Bramac

Shirit izolues për kulmet

Tjegull
kulmore

Binar

Listelë e kulmit

Kontralistelë

Shtresë izoluese

Tjegull
ajrimi

Sparren

Vordeckung

Schalung

Universal
First-/Gratlattenhalter

First-/Gratklamme r

Lattung

FirstGratrolle

Firststein Firstlatte

Konter-
lattung

Entlüftungs-
stein

Unterspann-
bahnstreifen

Bramac
Dachstein

NDARJA E LISTELAVE NË  
SHTRIMIN E TJEGULLAVE  
KULMORE PA LLAÇ.

BUZË ÇATIE ME ULLUK 
TË MONTUAR MBI 
KONTRALISTELË.

MBULIMI I BRINJËS PA LLAÇ 
ME MBAJTËS TË LISTELËS 
SË KULMIT DHE BRINJËS.

Listelimi i çatisë me tjegulla betoni Bramac

Shirit
ajrimi

Listelë

Binar

Kontralistelë

Konstruksion
dukshëm

Mur

Rrjetë plastike

Armaturë

Tjegull
borëmbajtëse 

Pikore llamarine

shtresë
hidroizoluese

Shirit
ajrimi
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Listelimi i çatisë me tjegulla betoni Bramac

Përmasa është 
variabël nga 

17 deri në 20 cm.

Përmasa është 
variabël nga 

18³ deri në 21³ cm.

(Këshillohet distanca: çdo 90 cm = 3 rreshta me tjegulla.)

Gjerësia e konstruksionit

Drejtimi i mbulimit

Mur i jashtëm

Binar

Tjegull anësore

Distanca sipas specialistit

Listelë

Dërrasë zbukurimi

Kontralistelë

Shtresë hidroizoluese

Armaturë

Tjegull Bramac 

Lüftungsband

Listelë

Kontralistelë

Shtresë hidroizoluese

Armaturë Binar/ajrim

Izolim

Bllokim avujsh

Konstruksion hekurbetoni

Llaç

Rrjetë per buzën e çatisë

Shirit
hidroizoluese

DL

DL

DL 
ko

ns
ta

nt
 3

3

D
L 

ko
n

st
a

n
t 

33
D

L
D

L
D

L

D
L

Mur
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ULLUK PËR QAFËN 
E ÇATISË ME SHIRIT
SFUNGJERI 

LIDHJA ANËSORE E 
MURIT ME SHIRIT 
HIDROIZOLUES 

LIDHJA E OXHAKUT
ME SHIRIT 
HIDROIZOLUES 
DHE PROFIL 
PËRMBYLLËS 
ALUMINI 

Listelimi i çatisë me tjegulla betoni Bramac

Listelë
Bramac Universal

Ulluk për qafën 
e çatisë

Kapëse për fiksimin
e tjegullave

Kapëse për fiksimin
e tjegullave

Shirit sfungjeri

Shirit 
sfungjeri

Kontralistelë

Konstruksion i ullukut

Binar
Armaturë

Kontrabinar

Kontrabinar
Listelë

Kontralistelë

Lidhja me murin

Kontralistelë Listelë Shirit hidroizolues

Shtresë izoluese 
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Tjegullat e qeramikës Braas përmbushin kërkesat e standardit me referencë UNI EN 1304 dhe metodat e testimit për 

karakteristikat e mëposhtme:

- Papërshkueshmëria nga uji

- Rezistenca ndaj ngricës

- Rezistenca mekanike

Përputhshmëria me standardin UNI EN 1304 garantohet nga shënimi CE.

Tjegullat Braas testohen sipas UNI EN539/2 dhe e kalojnë testin pas 400 cikleve ngrirje-shkrirje (norma kërkon 90 

cikle për Italinë dhe 150 cikle për vendet e Evropës Veriore). 

Kjo performancë siguron qëndrueshmëri edhe në kushte të vështira klimatike.

 

Udhëzime shtrimi

1. Tjegullat duhet të shtrohen mbi listela ose mbi suportin e përshtatshëm (madhësia minimale e listelave 40 x 40 

mm).

2. Tjegullat duhet të shtrohen në linjë të drejtë (bashkime në linjë të drejtë).

3. Shtrimi i tjegullave në çati me pjerrësi < 30% nuk është i mundur.

4. Aplikimi i membranës hidroizoluese është gjithmonë i domosdoshëm (shih më poshtë).

MËNYRA E SHTRIMIT

Me tjegulla qeramike 
Instruksione shtrimi: Tjegulla Coppo Domus

Pjerrësia e çatisë  Udhëzime shtrimi  

në gradë në % Membrana hidroizoluese  Distanca e listelave

nga deri nga deri

≥ 30,6° ≥ 60 
Membrana hidroizoluese është 
gjithmonë e domosdoshme për 
të shmangur depërtimin e ujit në 
rast të kushteve të pafavorshme 
klimatike. 

Distanca e rekomanduar e 
listelave: 375 mm

Gjerësia e rekomanduar e listelave: 
40 mm x 40 mm

24,1° 30,6° 45 60

19,3° 24,1° 35 45

16,7° 19,3° 30 35

< 16,7° < 30 nuk është i mundur   
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Me tjegulla qeramike  
Instruksione shtrimi: Tjegulla Portoghese

Pjerrësia e çatisë  Udhëzime shtrimi  

në gradë në % Membrana hidroizoluese  Distanca e listelave

nga deri nga deri

≥ 30,6° ≥ 60 
Membrana hidroizoluese është 
gjithmonë e domosdoshme për 
të shmangur depërtimin e ujit në 
rast të kushteve të pafavorshme 
klimatike.  

Distanca e rekomanduar e 
listelave: 345 mm

Gjerësia e rekomanduar e listelave: 
40 mm x 40 mm

24,1° 30,6° 45 60

19,3° 24,1° 35 45

16,7° 19,3° 30 35

< 16,7° < 30 nuk është i mundur    

Tjegullat e qeramikës Braas përmbushin kërkesat e standardit me referencë UNI EN 1304 dhe metodat e testimit për 

karakteristikat e mëposhtme:

- Papërshkueshmëria nga uji

- Rezistenca ndaj ngricës

- Rezistenca mekanike

Përputhshmëria me standardin UNI EN 1304 garantohet nga shënimi CE.

Tjegullat Braas testohen sipas UNI EN 539/2 dhe e kalojnë testin pas 400 cikleve ngrirje-shkrirje (norma kërkon 90 

cikle për Italinë dhe 150 cikle për vendet e Evropës Veriore). 

Kjo performancë siguron qëndrueshmëri edhe në kushte të vështira klimatike. 

Udhëzime shtrimi

1. Tjegullat duhet të shtrohen mbi listela ose mbi suportin e duhur (madhësia minimale e listelave 40 x 40 mm).

2. Tjegullat duhet të shtrohen në linjë të drejtë (bashkime në linjë të drejtë).

3. Shtrimi i tjegullave në çati me pjerrësi < 30% nuk është i mundur.

4. Aplikimi i membranës hidroizoluese është gjithmonë i domosdoshëm (shih më poshtë).

MËNYRA E SHTRIMIT



75

Me tjegulla qeramike
Instruksione shtrimi: Tjegulla Nova

UDHËZIME TË VLEFSHME DHE FUNKSIONALE MBI SHTRIMIN      

Shtrimi duhet të bëhet në përputhje me dispozitat e manualit të aplikimit ANDIL dhe standardit UNI 9460: 2008 dhe në 

veçanti:       

1. Tjegulla duhet të vendoset gjithmonë mbi ganxhë.       

2. Tjegullat duhet të vendosen gjithmonë në linjë të drejtë sipas kanaleve.     

3. Duhet të parashikohet hidroizolim nën tjegull siç tregohet në tabelë. 

PJERRËSIA E ÇATISË NË GRADË

Shtrimi

Nga Deri Hidroizolim nën tjegull Distanca e listelave

≥ 30,6° 

Hidroizolimi nën tjegull rekomandohet gjith-
monë, në mënyrë që të evitohet depërtimi i ujit, 
veçanërisht në kushte atmosferike gjeografike jo 
të favorshme.

Nga 34,5 cm deri në 36 cm (rekomandohet 35 cm).

Seksioni kryq minimal i listelave: 4 x 4 cm

24,1° 30,6° 

19,3° 24,1° 

16,7° 19,3° 

< 16,7° Nuk rekomandohet për mbulime të vogla
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Informacione dhe 
shërbime

Merrni vendimin e duhur! 
Këshillat dhe shërbimet e 
Bramac do t’ju mbështesin!  
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Rinovimi i çatisë
me Bramac
Të gjitha produktet përputhen teknikisht dhe vizualisht në mënyrë të përsosur, duke garantuar kështu mbrojtje 

dhe siguri optimale. Shfrytëzimi i nënçatisë zgjeron në mënyrë cilësore hapësirën tuaj të jetesës e të punës 

dhe rrit vlerën e shtëpisë tuaj. Sistemi i çatisë Bramac ka të gjithë komponentët e nevojshëm nga izolimi deri te 

mbulimi, për të përmbushur nevojat tuaja për zgjidhjen më të mirë individuale.

Nëpërmjet izolimit shumë cilësor me produktet Bramac Therm ju gjithashtu mund të ulni kostot e energjisë. 

Rinovimi i çatisë me Bramac ju lejon të zëvendësoni materialet e vjetëruara me produkte moderne të çatisë dhe të 

rritni vlerën e shtëpisë tuaj falë atraksionit të shtuar.
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Keqkuptim: 
tjegullat e betonit 
Bramac janë 
shumë të rënda

97% e të gjitha çative janë të përshtatshme për tjegulla betoni Bramac, 
pa ndryshime në strukturë. 

Për të qenë të sigurt, që konstruksioni i çatisë tuaj i përmbush të gjitha kërkesat, testojeni gjendjen statike të 

tij nëpërmjet një specialisti.
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Objekte reference

Kuppa Italiana, rustik

Kuppa Italiana, rustik

Klasik Protector, gri brilant

Tectura Thermo Protector, gri e errët
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Atika, antik

Klasik Protector, kafe në të kuqe

Klasik Glazuron, gri brilant

Spectra Eco e kuqe
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Vizitoni faqen tonë të 
re në internet 
bmigroup.com/al

82

Na vizitoni në:



8383



BMI Adriatic Albania SHPK
Rr. lsmail Qemali Pall. 12 katësh (i ri),
kati i 3-të, zyra 6, 1001 Tirana, Albania
Tel: +355 4 222 63 97
info_al@bmigroup.com

Të drejtën e autorit e ka vetëm firma  

BMI Adriatic Albania SHPK.

©Copyright BMI Adriatic Albania SHPK

Mund të përmbajë ndryshime teknike.

Mund të përmbajë gabime në shkrim.

05/2022


