
Elegantne kivi stiili katus

Enamus inimesi soovivad, et nende kodu oleks eriline ja atraktiivne.
Kodu võiks olla ühtne tervik, kaunis ja loodusega harmoonias.

“Eternit Gotika” - oma mõõtmete tõttu annavad need lühikesed plaadid 
katusele eksklusiivse välimuse, mis sarnaneb kivikatusele. Juba iidsetest 
aegadest seostuvad kivikatused soliidsuse ja väljapeetud elegantsiga. See 
profiil sobib nii traditsioonilise kui ka kaasagse kodu katusele.

 „Eternit“ pakub laia klassikalistes värvides eterniitplaatide sortimendi, mis 
võimaldab lihtsalt ja maitsekalt kaunistada kodu välisilmet. Klassikaline 
värv ei juhi pilku teistelt majaelementide tekstuuridelt, rõhutab nende värvi 
unikaalsust ja aitab neil avarduda, samuti säilitab materjali suursugususe. 

Katusekividega katuse ehitamisel tuleb arvestada maja konstruktsiooni tugevusega, mis sageli suurendab ka katuse 
paigaldamise kulusid. „Eternit“ laineplaadid on kokkuvõttes odavam valik kui keraamilised või betoonkivid – need plaadid on 
väikseimad ja kergeimad. Ehitamiseks selle katusekattega pole vaja lisainvesteeringuid maja konstruktsiooni tugevdamiseks.

EELISED

• Plaadid on täielikult valmis paigaldamiseks. Tänu lõigatud 
nurkadele ja puuritud aukudele on plaatide paigaldamine 
lihtne ja kiire. Samas saab neid tõsta ja paigaldada üks 
inimene. Selliselt vähendatakse paigalduskulusid.

• Väiksemad plaadid ja kõrged lained moodustavad esteetilise 
katuse välimuse, mis on ligilähedane katusekivide stiilis 
katusele.

• Kõrged lained muudavad plaadi jäigemaks ja 
vastupidavamaks. „Eternit Gotika“ lained on 51 mm kõrged, 
võrreldes standardse profiili plaatidega - 11 mm kõrgemad. 
Mida kõrgemad on lained, seda suuremat koormust talub 
plaat. See on oluline Eesti kliimas, kus on iseloomulikud 

külmad talved suure lumega. Kui vaja astuda katusele, ei 
pea kartma plaatide purunemist.

• Käsitsi valmistatud katusedetailid loovad esteelilise 
välimuse.

• Tootmistehnoloogias kasutatakse CurtCoat 
värvmistehnoloogiat. Selle käigus moodustub eterniidile 
värvikile, mis tagab kauakestvuse ja vastupidavuse.

• Värv laseb katusel hingata, tänu millele ei teki hoones 
kasvuhooneefekti ning ei kogune kondensaati. Samuti 
on maja konstruktsioon ja soojustuskiht vettimise eest 
kaitstud.

Mõõtmed 920x585 mm

Paksus 6,0±0,5 mm

Kaal 6,7±0,5 kg

Kasulik laius 873 mm

Kasulik pikkus 460 mm

Kasulik pindala 0,4 m2/tk.

Kinnitusroovide arv ühe plaadi kohta 2 tk.

Plaadid / 1 m2 2,5 tk.

Kruvide arv / 1 m2 4,9 tk.

Kogus alusel 300 tk.

Kasulik laius ja pikkus näitavad, kui suurt katuse osa üks plaat vertikaalselt ja horisontaalselt katab.




