PREFA
ERESZCSATORNÁK

AZ ALUMÍNIUM SZÍNT VALL

Az ereszcsatornák kétféleképpen határozhatják meg egy épület látványát: vagy tökéletesen érvényesülni hagyják
a homlokzatot, úgy, hogy színükkel tökéletesen harmonizálnak vele és így optikailag szinte észrevétlenek maradnak;
vagy az épület összes színétől elütnek, tudatosan domináns jelleggel, így hangsúlyozván az épület kialakítását.
Teljesen mindegy, hogy Ön melyik színeket részesíti előnyben, a PREFA alumínium ereszcsatorna rendszer
segítségével az egész színvilág nyitva áll Ön előtt.

PREFA tető vízelvezetés, mogyoróbarna

Méretek:
25-ös: félkörszelvényű,
négyszögszelvényű ereszcsatornák
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28-as: félkörszelvényű ereszcsatornák

PREFA TETŐ vízelvezetés

33-as: félkörszelvényű,
négyszögszelvényű ereszcsatornák

40-es: félkörszelvényű,
négyszögszelvényű ereszcsatornák

700x1,00mm: Fekvőeresz
csatorna

12 standard szín – kívánságra az egész paletta
A PREFA ereszcsatorna rendszerek klasszikus standard színeivel valamennyi közkedvelt tető- és homlokzatszínhez megtalálhatja a megfelelő megoldást. Ha azonban Önnek ez a színharmónia nem elég tökéletes,
a PREFA ügyfeleként szabadon kiválaszthatja kedvenc színét ereszcsatorna rendszeréhez. Valamennyi
kiegészítőt színes bevonattal ellátott alumíniumból készítjük, így az eljárás páratlanul egyedi teljes rendszert
eredményez; ami négy különböző méretben, sőt, négyszögszelvényű vagy fekvőeresz-csatornaként is kapható.
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antracit

TÉGLAVÖRÖS

rozsdavörös

mohazöld
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ezüstmetál

cinkszürke

ÚJ

mogyoróbarna – testa di moro

natúr alumínium

Tartós speciális bevonat és tökéletes kidolgozás
A PREFA ereszcsatorna rendszer kiváló minőségű, Coil-Coating-eljárással készült felületnemesítéssel tűnik
ki. Ezáltal a lakkréteg alakítható marad, és még szélsőséges időjárási hatásoknak is ellenáll majd. A tartós
stabilitást garantáljuk. Ezt a független intézetek által folyamatosan végzett szigorú minőségellenőrzési
vizsgálatok is megerősítik.

Rozsdamentes és kevés karbantartást igényel
A PREFA ereszcsatorna rendszer minden eleme alumíniumból készült – olyan alapanyagból, ami nem
rozsdásodik, és az újszerű felületnemesítéssel tökéletesen megfelel az Ön épületének, mint kreatív és
funkcionális kültéri építészeti alkotásnak. A PREFA alumínium ereszcsatorna rendszerrel még a kellemetlen
karbantartási munkák, mint a javítgatás és az utánfestés sem okoz több gondot – ezt garantáljuk.

Az alumínium védi a környezetet
A PREFA alumínium ereszcsatorna rendszer ökológiai megfontolásból is a legjobb választás. Hiszen az
alumínium, mint nyersanyag, nem szabadít fel káros nehézfémeket, melyek a hagyományos alapanyagok
esetén a csatornák és csövek csapadékvíz által történő folyamatos kimosása miatt a talajvízbe kerülnek. Ezen
kívül az alumínium teljes egészében újrahasznosítható!
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az egyedi prefa teljes rendszer
17
1

6

5

4

9

1

2

BETORKOLÓ
5

14

12
8

3

FERDE BETORKOLÓ ELEM
6

ereszcsatorna szeglet,
90°
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alu-ereszcsatorna
10

13

4

lombkosár
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teleszkópos könyök
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függő ereszcsatorna
dilatációs elem
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könyök 72°
14

ereszcsatorna végelem

állványcső sapka
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könyök 40°
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lábazati elem
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CSŐBECSATLAKOZÁS
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esővíz-kivezető
18

ereszcsatorna
tartóelem

Az intelligens PREFA ereszcsatorna
rendszer a teljes alumínium ereszcsatorna-programot kínálja Önnek,
beleértve a szerelési tartozékokat is,
egy kézből – az Ön által kívánt színben!
Így az összes
elem tökéletesen illeszkedik az Ön
épületéhez.
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csőbilincs, m10
menettel, tüske nélkül

AUTOMATA ESŐVÍZ GYŰJTŐ
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Vízgyűjtő üst
22

m10 menetes tüske

lefolyócső
20

gömbölyített ereszcsatorna végelem
23

lefolyócső bilincs
24

Passzívház dübel

Állványcső tisztítónyílással

PREFA tető vízelvezetés, világosszürke

PREFA tető vízelvezetés, antracit

PREFA tető vízelvezetés, antracit

TÖKÉLETES
MEGOLDÁSOK
MINDEN
TETŐHÖZ

PREFA tető vízelvezetés, téglavörös

PREFA tető vízelvezetés, mohazöld

A PREFA Csoport
Ausztria 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, E office.at@prefa.com
Németország 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, E office.de@prefa.com
Németország 51429 Bergisch Gladbach
T+49 2204 76 795-0, E office.de@prefa.com
Svájc 9230 Flawil
T+41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com
Olaszország 39100 Bolzano
T+39 0471 068680, E office.it@prefa.com
Csehország 102 21 Prága
T+420 281 017-110, E office.cz@prefa.com
Magyarország 2040 Budaörs
T+36 23 511-670, E office.hu@prefa.com
Lengyelország 02-295 Varsó
T+48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com
www.prefa.com

A PREFA Csoport a következő országokban képviselteti magát:
Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Hollandia, Dánia,
Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia,
Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország
A részletes PREFA garanciális feltételek a www.PREFA.hu/Garancia weboldalon találhatók.
A műszaki változtatások és a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. Nyomtatásból adódó színeltérés lehetséges.

10 nyomós érv
a PREFA mellett
! VIHARÁLLÓ
! ROZSDAÁLLÓ
! TÖRÉSÁLLÓ
! KÖNNYŰ
! SZÉP
! SZÍNTARTÓ A FELÜLETE
! IDEÁLIS FELÚJÍTÁSOKHOZ
! KOMPLETT RENDSZER
! KÖRNYEZETBARÁT
! 40 év garancia

tökéletes
megoldás
minden tetőhöz
Alumínium tető vízelvezetés
a PREFA cégcsoporttól

Tető | homlokzat | napelem

www.prefa.com

