VILLA
Praktiline, esteetiline, optimaalne katuselahendus
„Eternit Villa“ - kaasaegsed plaadid, mille paigaldamisel saadakse euroopalik
katusekonstruktsioon. Nende plaatide unikaalsust toovad veel enam esile
kaardkujulised käsitsi valmistatud originaaldetailid, mis kordavad plaatide
laineid. Kõrgete lainete reljeef annab katusele elegantse ja korrektse välimuse.
„Eternit Villa“ on populaarne katuse lahendus tänu optimaalsele hinnale
ja esteetika suhtele. Need plaadid on suuremad kui „Eternit Gotika“, nii
lüheneb katusetööde aeg, väheneb vajalike katusetarvikute ja plaatide arv
samasuguse pinna katmiseks, siiski eksklusiivsust ja esteetilist välimust.
Tänu saetud nurkadele ja puuritud aukudele on plaatide paigaldamine kiire.
Kuna „Eternit Villa“ plaadid on väikesed ja suhteliselt kerged, saab katust
katta ka üks inimene.

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
välimuse.

katusedetailid

esteelilise

• 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

920x875 mm

Paksus

6,0±0,5 mm

Kaal

11±0,5 kg

Kasulik laius

873 mm

Kasulik pikkus

750 mm

Kasulik pindala

loovad

0,65 m2/tk.

Kinnitusroovide arv ühe plaadi kohta

2 tk.

Plaadid / 1 m

1,54 tk.

Kruvide arv / 1 m2

3,2 tk.

Kogus alusel

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

