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FIT MODULÁRIS TETŐPANEL
a legújabb termék a BP2.eu márkakínálatában. Miközben modern 
megoldásokat alkalmaz, mégis a múltra utal. Megjelenése a sok évvel 
ezelőtti klasszikus tetőkre emlékeztet, melyeken a lemezeket, akárcsak a FIT-
paneleket, függőlegesen, váltakozva illesztették egymáshoz, ami egyedülálló 
vizuális hatást kelt. Ezenkívül a bepattanó zár technológia olyan vizuális hatást 
tesz lehetővé, mint egy hagyományosan meghajlított korc esetén.

A panel moduláris felépítésének 
számos előnye van - jelentősen 
felgyorsítja a szerelést, 
egyszerűbb szállítást tesz 
lehetővé és a szabadalmaztatott 
csatlakozórendszerek megkönnyítik a 
tetőfedők munkáját. 

 További előnye a hagyományos 
tetőfedő anyagokhoz köthető vizuális 
szépsége.
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TÖKÉLETES 
A RÉSZLETEKBEN
Hibátlan precíziós kivitelezés 
és időtálló megjelenés.

Szkennelje be a 
kódot és tudjon 

meg többet a 
termékről!

FIT TETŐ ÉS HOMLOKZATI PANEL
A termék két szabványos hosszban kapható:   
1020 mm és 2040 mm

www.bp2.eu

 Megnevezés FIT S FIT L

 Korcmagasság 22 22

 Fedőszélesség 527 527

 Teljes szélesség 558 558

 Lemezvastagság 0,5 0,5

 A lemez hosszúsága 1020 2040

 Hatékony hosszúság 980 2010

 Az átfedés hossza a lemezek felosztásakor 30 30
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558 mm

527 mm

22 mm
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MODULARITÁS
A panel két szabványos hosszban 
kapható:

1020 mm és 2040 mm, lehetővé 
téve a gyors és egyszerű szerelést, 
alacsony kapcsolódó költség 
mellett.

Az ergonomikus csomagolás 
emellett megkönnyíti a szállítást és 
a tárolást.

BEND LOCK
Lehetővé teszi a tetősíkon a lapok csatlakoztatását 
látható csavarok használata nélkül.

EASY LINK 
Szabadalmaztatott megoldás, 
amelynek köszönhetően a 
lemezek úgy illeszkednek 
egymáshoz mint még eddig 
soha korábban.

MICRO RIB 
PROFILOZÁS
Sima felület vagy MICRO RIB hosszanti 
profilozás a panel teljes felületén, 
amely minimalizálja a hullámosodási 
hatás fellépésének lehetőségét.

SEAL PROTECT
A gyártás során egy speciális 
tömítőanyagot préselnek be 
a lemez hajtásába. Jellemző rá 
nagyfokú rugalmassága és a változó 
időjárási viszonyokkal szembeni 
ellenálló képessége.

Kétféle bevonattal kapható: ULTIMAT [UTK] és HERCULIT [HC], amely garantálja a szín és 
a szerkezet megismételhetőségét. GARANCIA

30 ÉV 
a panelekre ULTIMAT [UTK] 
bevonattal

55 év 
a panelekre HERCULIT [HC] 
bevonattal

Színismételhetőség 
garanciája
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MŰSZAKI ADATOK [mm]
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