
RAPIDO®

Universaalsed suuremõõtmelised
keraamilised katusekivid

HARMONIE®

Alati esteetilise välimusega keraamilised katusekivid

Majade väliskujunduse tendentse arvesse võttes täiustati 
populaarseid HARMONIE KLASSIK katusekive nii, et kõik 
selle sobivad omadused alles jäid. Nii sündiski HARMONIE 
– universaalne klassikaline katusekivi, millel on palju 
eeliseid: kuni 25 mm-ni laiendatud pikinihe, kaetud ülemine 
lukustusriba, millesse ei kogune mustus, ning suurendatud 
nihkevõimalused, mis aitavad katusele kauni ja ühtlase 
välimuse anda. Seepärast on need väikesemõõtmelised 
katusekivid universaalsed ja sobivad pea igale katusele. 
Pole tähtis, kas katus on ebasümmeetriline, suure kaldega, 
kumera kujuga, pikk või lühike – need katusekivid on 
parimaks lahenduseks kõikjal, kus vajatakse väikese kaalu 
ja lihtsa paigaldusega ökonoomset ning stiilse ja võluva 
välimusega katust.

• Oma kategooria 
universaalseimad 
väikesemõõtmelised 
keraamilised katusekivid.
• Suur 25 mm pikinihe.
• Harmooniline ja kaunis 
katusepind.
• Nelja katusekivi 
ühenduskohtades ei tungi 
niiskus läbi.
• Alates katusekaldest 10°, 
kui kasutatakse koos 
sulatatava katusekilega 
(CREATON QUATTRO).

Minimaalne materjalikulu 
14,2 tk/m2

Vt lk 19

Umbes 
35%6 mm
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* Muljetavaldavad angobeeritud toonid ning keraamika värvide 
mänglevus mattidest kuni läikivate pindadeni välja.

Min 10°

MELODIE
Põhjamaade stiilis katusekivid

Iga võluv meloodia koosneb koos helisevatest, üksteisega 
kokku kõlavatest helidest. See reegel kehtib ka 
universaalsete MELODIE katusekivide kohta. Tänu oma 
muusikahelidena ülihästi kokku sobitatud omadustele on 
MELODIE katusekivid suurepäraseks valikuks nii suurte kui 
väikeste ja isegi ajalooliste hoonete katuste renoveerimisel 
ja katmisel. Suurepärased tehnilised näitajad, kindel 
lukustussüsteem ja umbes 35 mm pikinihe avardavad nende 
väikeste katusekivide kasutusvõimalusi veelgi. Üks lainjas 
keraamiline katusekivi MELODIE kaalub umbes 3 kg, katuse 
ühe ruutmeetri katmiseks kulub umbes 13,7 kivi, seega 
ulatub katusekivide ühe ruutmeetri kaal ainult umbes 42 kg-
ni. Väikesele kaalule vaatamata on kivid eriti tormikindlad. 
Sel põhjusel on just need katusekivid Põhja-Saksamaal ja 
Skandinaavia riikides eriti levinud.

• Alates katusekaldest 10°, 
kui kasutatakse koos 
sulatatava katusekilega 
(CREATON QUATTRO).
• Lihtne lõigata, kuna ühe 
kivi kaal on ainult 3,2 kg.

Minimaalne materjalikulu 
13,7 tk/m2

3 mm
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