JEDNODUCHO, TYSENIA!
Jednomodulová plochá škridlová krytina TYSENIA od spoločnosti
BLACHOTRAPEZ bola navrhnutá podľa najnovších trendov na trhu.
Vďaka svojmu tvaru dokonale ladí s modernou architektúrou. Za svoj
minimalistický vzhľad vďačí nízkemu proﬁlu s jemným trojitým
pretlačením. Úchvatná TYSENIA v sebe spája moderný design, ergonomický tvar a oceľ najvyššej kvality.
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Jednoducho...

JEDNODUCHO DOKONALÁ OCHRANA
A KVALITA STRECHY
TYSENIA sa vyrába z ocele najvyššej kvality, ktorú nám dodávajú
renomované hutnícke koncerny: thyssenkrupp- líder v celosvetovom
rebríčku, TATA STEEL. Vstupný materiál krytiny je chránený výnimočne
trvácnym povrchom hrubým až 200 mikrónov. Vďaka tomu je krytina
výnimočne odolná voči mechanickým poškodeniam a extrémnemu
počasiu, čím zaručuje dokonalú ochranu strechy. TYSENIA - precíznosť
v každom bode a kvalita potvrdená písomnou zárukou až do 40 rokov.
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JEDNODUCHO UNIVERZÁLNA
~1236 mm
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JEDNODUCHO MODERNÁ

TECHNICKÉ ÚDAJE
~1236 mm
1198 mm
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30 mm
350 mm
2,5 mm

30 mm

Celková šírka
Skutočná šírka pokrytia
Hrúbka plechu (oceľ)
Výška pretlačenia
Dĺžka modulu
Výška proﬁlu
2,5 mm

Jednomodulová strešná krytina TYSENIA je moderným riešením pre
investorov túžiacich po ohromujúcom vzhľade strechy. Minimalistický,
priam až surový vzhľad krytiny spĺňa aktuálne architektonické trendy a
plochý tvar zaručuje jej univerzálne použitie. Rovné tvary TYSENIE sú
obohatené o premyslené trojité pretlačenie a jej charakteristickou črtou
je nízky, len 2,5-milimetrový proﬁl. TYSENIA je v prvom rade strešná
krytina, ale je možné použiť ju aj ako netradičné riešenie fasády. Navyše,
ako všetky plechové krytiny, je ľahká, takže je vhodná na rekonštrukcie
striech starších domov, ale samozrejme aj na novostavby. Táto krytina je
dostupná v troch povrchových úpravách, v matnom aj lesklom
prevedení: Pladur Wrinkle MAT thyssenkrupp, Pladur Relief iceCrystal
thyssenkrupp, Colorcoat HPS200 Ultra Tata Steel, vo všetkých
ponúkaných farbách.
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TYSENIA je dostupná ako jednomodulová plechová krytina a je
vhodná na strechy s minimálnym sklonom 25°. Vďaka
jednomodulovej forme je možná klasická montáž, aj montáž s
previazaním (ako pri murovaní z tehál). TYSENIA je nesymetrická a mala by sa montovať smerom zľava doprava. Navyše, sa
TYSENIA pýši neviditeľným systémom kotvenia, vďaka čomu sa
hotová strecha prezentuje výnimočne minimalisticky. Nízky
proﬁl zaručuje väčšiu kryciu šírku, čo pozitívne ovplyvnilo
ekonomickú stránku tohto výrobku. Ďalšou výhodou
je aj jednoduchá preprava na stavbu a následná
manipulácia na stavbe. Navyše, strecha
pokrytá krytinou TYSENIA je trvácna
a nevyžaduje si takú častú údržbu,
ako je to pri streche z pálenej
škridly.

