
TERMÉKKATALÓGUS

LAKOSSÁGI TERMÉKEK



RAL 3009 RAL 6003 RAL 6021 RAL 7011 RAL 7044 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

RAL 6021 RAL 7011 RAL 9006 RAL 9007

RAL 3009 RAL 7011 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

A nyomtatott színek eltérhetnek a hivatalos RAL színkódtól!
A fentiektől eltérő egyedi RAL színekre is van lehetőség, kérjük érdeklődjön munkatársunknál!SZÍNVÁLASZTÉK

ALAPANYAGOK

GARANCIA

STL24 CSEREPESLEMEZ / SCL25, SCL38 ELŐKORCOLT TETŐPROFIL

PLX KORCOLHATÓ LÁGYLEMEZ

SLX KORCOLHATÓ LÁGYLEMEZ

CARACOL ERESZCSATORNA RENDSZER

Védőfólia*

SzínbeVonat

alapozó réteg

paSSziVáló

Horganyréteg

acélmag

Horganyréteg

paSSzíVálóHátoldali lakkréteg

Termék
Lemez- 

vastagság
Anyag-

minőség
Horga-
nyréteg Bevonat

Korrózió-állósági 
osztály

UV-állósági 
osztály

Tűzvédelmi 
osztály

STL24 0,5 S250 Z275

PE25 RC3 RUV3 A1

MPE30 RC3 RUV3 A1

MC35 RC5 RUV3 A2-s1,d0

SCL25 
SCL38

0,5 / 0,6 S250 Z275 PE25 RC3 RUV3 A1

0,5 S250 Z275
MPE30 RC3 RUV3 A1

MC35 RC5 RUV3 A2-s1,d0

PLX 0,6 DX54D Z350 GC50 RC5 RUV3 A2-s1,d0

SLX 0,6 DX52D Z275 HBPE35 RC4 RUV4 A1

Caracol 0,6 DX52 Z275 HBPE35 RC5 RUV3 E

A Swedsteel-Metecno Kft. termékei kiemelten magas minőséget képviselnek 

a piacon. Ez a modern gyártástechnológia, a magas színvonalú hozzáadott 

értékek és műszaki szolgáltatások mellett nagymértékben köszönhető a 

gondosan kiválasztott és tökéletesen az adott termék funkciójához illeszkedő, 

innovatív alapanyagoknak.

Az acél alapanyag megfelelő korrózió- és felületvédelemmel ellátva 

rendkívül hosszú élettartammal bír. A Swedsteel termékei legalább 

275 g/m2 horganyréteggel és speciális, többrétegű színbevonttal van-

nak ellátva, ezáltal biztosítva a legalább 50 éves várható élettartamot.

A Swedsteel-Metecno a bevonattól függően 20, 30 vagy 50 év 

garanciát vállal termékei átrozsdásodása ellen.

A tűzihorganyzás során felhordott cinkréteg szoros kémiai 

kapcsolatot alakít ki az acélmaggal, így képezve tartós kor-

rózióállóságot. A gyári körülmények között felhordott alapozó 

réteg, valamint a rákerülő színbevonat együttesen felelős a külső 

környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképességért, az UV-

állóságért, valamint a felületi mechanikai védelméért.

30
év garancia

20
év garancia

50
év garancia

0,5 PE25

RAL 1002 RAL 1015 RAL 3000 RAL 3009 RAL 5001 RAL 5010 RAL 5024 RAL 6003 RAL 6021 RAL 7024 RAL 7044 RAL 8003 RAL 8004

RAL 8017 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010
0,5 MPE30 (matt) 0,5 MC35 0,6 PE25

RAL M7024 RAL M8004 RAL M8017 RAL MC7016 RAL MC8004 RAL MC8017 RAL 6003 RAL 9006 RAL 9010

*bizonyos termékcsoportok esetén

BEVONAT TÍPUSA TERMÉK GARANCIA

PE25 STL24, SCL 20 év

MPE30 STL24, SCL 20 év

MC35 STL24, SCL 30 év

HBPE35 SLX 30 év

GC50 PLX 50 év

HBPE35 Caracol 50 év



A Swedsteel STL24 típusú acél cserepeslemez-termékek megjelenésükben a hagyományos égetett agyag és beton tetőcserepek mintázatát ad-

ják széles színválasztékkal és változó méretválasztékkal (300, 350 ill. 400mm cseréphosszakkal) rendelkeznek. Kiválóan alkalmazható családi- és 

lakóházakon, társasházakon, iroda- és középületeken, de akár ipari és mezőgazdasági épületek, vagy melléképületek, előtetők számára is lehetőséget 

nyújt a megszokottnál esztétikusabb látványra.

Nagy előnye az alacsony önsúly, a többrétegű felületvédelemmel ellátott, magas minőségű tűzihorganyzott acél alapanyag, a nagytáblás kiszerelés, 

amelyek együttesen eredményeznek rendkívül gazdaságos, gyorsan kivitelezhető, rendkívül tartós és esztétikus tetőfedést akár felújítás, akár új építés 

során. A hazai időjárási viszonyra és teherlésekre (szél, hó, vihar, jég) van kifejlesztve, az egyik legmegbizhatóbb tetőfedés napjaink extrém körülményei 

közepette.

A Swedsteel-Metecno nemcsak tetőt, hanem komplett tetőrendszert kínál az építkezőknek és a felújítóknak az összes kapcsolódó tartozék és 

kiegészítő termékekkel együtt, ezzel biztosítva és garantálva a tartósságot, a hosszú távú biztonságot és nyugalmat, valamint egyszerűsítve az épít-

kezést, megvalósítást.

Síklemezek,
élhajlított szegélyek

Csavarok és rögzítőelemek Alátétfóliák és 
tömítőprofilok

Tetőátvezetők, tetőkibúvók, 
tetőbiztonsági rendszer

Tekerékek, síktábla vagy készre
hajlított szegélylemez formájában

Magas korrózióállóságú horganyzott 
acél csavarok, a tetőfedéssel meg-
egyező színben, minden típusú és 
anyagú alátámasztó szerkezethez (acél, 
fa, beton)

Magas minőségű, tökéletesen a 
rendszerhez fejlesztett alátétfóliák, 
párazáró fólia; a burkolati profilok-
hoz kiválóan illeszkedő tömítőpro-
filok, tömítőszalagok

Tetőkiegészítő elemek teljes skálája, 
komplett rendszerben, a fő elemek-
hez tökéletes illeszkedéssel

EN14782

„KLASSZIKUS ELEGANCIA”

CSEREPESLEMEZ

STL24

KOMPLETT RENDSZEREK - KIEGÉSZÍTŐK TELJESKÖRŰ KÍNÁLATÁVAL

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK STL24-30 STL24-35 STL24-40

Fedőszélesség: 1 100

Lépéshossz (a): 300 350 400

Hullámmagasság: 24

Lépésmagasság (m): 15 15 21

Lemezvastagság: 0,5

Gyártási hossz: 440-6 140 490-6 090 540-6 140
 

Oldal "B": hátoldal

Oldal "A": színoldal

ALKALMAZÁSI TERÜLET

15
a

m

125

Dupla vízküszöb - fokozott 

vízzárási biztonság



A mai legmodernebb síklemezes acél tetőfedés a legfejlettebb hazai technológiának és a több évszázados bádogos szakmai tapasztalatok 

ötvözetének köszönhetően. A hagyományos, helyszíni bádogos síklemezes tetőfedést meggyorsítja a tetőprofil méretre gyártása és előkorcolása 

- illesztési kialakítása - amely már a gyárban robotizált gépsorral megtörténik. Elsősorban az egyszerűbb tetőfelületek esztétikus és gazdaságos 

kialakítására alkalmazható kiválóan, például minimalista épületek, családiházak, elegáns irodák, középületek tetőfedése, de akár homlokzat-

burkolatként is érdemes tervezni vele. A széles színválaszték, a kétféle korcmagasság és a kétféle megjelenés (standard síkfelületű és dupla 

merevítőbordával ellátott, „designos”) lehetővé teszi az épület stílusához legjobban igazodó építészeti látványt.

A hagyományos, helyszíni mesteri bádogosmunkával készített fémlemezfedések a kiváló vízzárásuknak, a letisztult, elegáns, vonalas meg-

jelenésüknek, valamint a belőlük kialakítható változatos tetőformáknak köszönhetően évszázadok óta nagy népszerűségnek örvendenek. A 

Swedsteel-Metecno által kínált színbevonatos tűzihorganyzott acéllemezek 

tökéletes alapanyagot biztosítanak a korcolt tetőfedések kivitelezésére, 

egyesítve a hagyományos bádogos szakma kívánalmainak való megfe-

lelőséget a legmodernebb gyártási technológiákkal, így kínálva a piacon 

tradícionális, művészi tetőfedést elsőosztályú, modern köntösben. 

Az SLX síklemez a kontinentális éghajlati viszonyokhoz kifejlesztett, optimált 

alakíthatósággal és korrózióvédelemmel rendelkezik, míg a PLX svédacél al-

apanyag a legzordabb skandináv időjárási körülmények között is bizonyított, 

hosszú élettartamot garantál. 

EN14783

EN14783

„MODERN, MŰVÉSZI 

KIALAKÍTÁS”

SZ

H

KORCOLT SÍKLEMEZFEDÉSEK

ALKALMAZÁSI TERÜLET

ALKALMAZÁSI TERÜLET

SCL25 / SCL38 előkorcolt tetőprofil

MŰSZAKI 
SPECIFIKÁCIÓK SCL25 SCL25-D SCL38 SCL38-D

Fedőszélesség (mm) 503 500 480 477

Profilmagasság H (mm) 25 38

Lemezvastagság (mm) 0,5 - 0,6

Gyártási hossz (mm) 750 - 8 000 

Korcvisszavágás(opcionális): 25mm, iránya balos vagy jobbos, a teljes hosszból kerül visszavágásra

SLX/PLX SÍKLEMEZ helyszíni korcoláshoz

fedőszélesség

H

Oldal "B": hátoldal

Oldal "A": színoldal

SLX

PLX

KISZERELÉS HOSSZ TEKERCS 
SZÉLESSÉG

LEMEZ- 
VASTAGSÁG

bontatlan tekercs 79 fm
610 mm 0,6 mm

bontott tekercs 3 - 24 fm

KISZERELÉS HOSSZ TEKERCS 
SZÉLESSÉG

LEMEZ- 
VASTAGSÁG

bontatlan tekercs 79 fm
670 mm 0,6 mm

bontott tekercs 3 - 24 fm

Fokozottan vízzáró 

kettős állókorc



Fő elemek geometriai 
méretei

átmérő 
D (mm) 

vízelvezető kereszt-
metszet A (cm2)

ER125 jelű ereszcsatorna 125 61,0

ER150 jelű ereszcsatorna 150 88,0

LF90 jelű lefolyócső 90 63,0

LF100 jelű lefolyócső 100 78,0

A Swedsteel-Metecno cég által kínált 

külső vízelvezetésű ereszcsatorna- és 

lefolyórendszer alapanyaga nagyszilárdságú, 

tűzihorganyzott, színbevonatos acéllemez. A 

magas mechanikai szilárdság a kiváló tehe-

rbírást, a tűzihorganyzás a korrózióvédelmet, 

míg a kétoldali műanyag poliészter bevonat a 

végleges felületvédelmet, a hosszú élet-

tartamot és a színválasztéknak köszönhetően az esztétikai megjelenést biztosítja. Fontos kihangsúlyozni a mindkét (külső és belső) 

oldalon egyforma vastagságú és minőségű bevonati rendszert, amely azért fontos, mert a külső csatornarendszer elemei minden 

oldalról ki vannak téve a környezeti hatásoknak, az időjárási viszontagságoknak. A csatorna-rendszer a fő elemek (félkör szelvényű 

ereszcsatorna, kör keresztmetszetű lefolyó) mellett számos előregyártott kiegészítővel, rendszerelemmel rendelkezik, amely biztosítja 

a rendkívül gyors szerelést, precíz illesztést, végsősoron a tökéletes vízelvezetési biztonságot és az esztétikus megjelenést.

Nemzeti Műszaki Értékelés száma: A-6/2016

„AZ ÉPÜLET 

DÍSZE, ÉKSZERE”

ERESZCSATORNA 
RENDSZER

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Creating Waterfall

ER - függő ereszcsatorna

ESK / ESB - csatorna szeglet
(külső / belső)

ERV - univerzális végzáró

EFS - függesztő szalag

ERB - betorkoló csonk

CSK - csőkönyök

LKD - lefolyócső közdarab

TBF - csőbilincs fához, fémhez

LF - lefolyócső

KF - alsó kifolyó

LKL - lábazat 

kikerülő elem

LCS - lefolyócső 

csatlakozó

SZBK - karmantyú 

tisztítótölcsérhez

SZB - szűrőbetét 

lefolyócsőhöz

SZBO - öntisztuló szűrőbetét

LFK - lehajtható 

vízlopó kifolyó

LFY - lefolyócső 

összefolyó

TBK - csőbilincs téglához, kőhöz

LFT - tüske lefolyócsőbilincshez

ERT - ereszcsatorna toldó

TGS - túlfolyásgátló sarokra

ETQ - bepattintós csatornatartó

TGE - túlfolyásgátló egyenes

ETS - spinglis csatornatartó



H–2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 11.

www.swedsteel-metecno.com

WE BUILD
THE FUTURE


