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Thermory kőris zsindely
Profil: S1 (egyedi zsindely)

A Thermory kőris tetőzsindely innovatív felületének és élénk textúrájának köszönhetően divatos 
falburkolatot kölcsönöz a külső- és belsőépítészetnek. A Thermory kőris első osztályú tartóssággal 
rendelkezik és magasabb dimenziós stabilitást nyújt a módosítatlan fához képest.

A zsindelyek száma egy kötegben a szélességtől függően változik, lásd 1. táblázat:

Megbízhatóság
• Kémiai anyagoktól mentes hőkezelési eljárás
• Jól karbantartott erdők szolgálják a forrást
• Az esőerdők védelme biztosított, esőerdők fáit nem 

használják
• Nincs műanyag
• Nincs keletkező veszélyes hulladék

Szín&Szépség
• A Thermory kőris gazdag barna színnel rendelkezik 

teljes keresztmetszetén keresztül
• Természetes tulajdonsága, hogy napfény hatására 

platina ezüstig változhat színe
• Az eredeti tónus UV védőolajjal kerül megóvásra
• A színváltozások természetesek

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

VASTAGSÁG:
4/10 mm (megközelítőleg  4 mm a tetején és 10 mm alat-

ta)

SZÉLESSÉG: 90-150 mm véletlenszerű szélességben

HOSSZÚSÁG: 350 mm

KISZERELÉS: 
megközelítőleg 100 m2/euró-raklap (bruttó)    

*euró-raklap: 1200x800 mm

KÖTEG: megközelítőleg 1,5 m2/köteg

SZÉLESSÉG (MM) DB/KÖTEG

90 48

110 40

130 32

150 28

*Véletlenszerű szélességben

kb. 4 mm



A fenti információk nem szándékoznak a helyi szabályzatokat helyettesíteni. 

Telepítés:
Kötőelemek: Használjon vékony, rozsdamentes acél kapcsokat. A rögzítők legalább 2/3-nak kell 
áthatolniuk a tartólécbe. 

Szellőzés: Fontos biztosítani a megfelelő légáramlást a zsindely alatt annak érdekében, hogy növeljük 
azok tartósságát, vízelvezetését illetve energiahatékonyságát.

1. A telepítést mindig alulról kezdje és úgy haladjon felfelé. 

2. A telepítendő panelek számának kiszámítása érdekében:

a. mérje le a fedni kívánt területet és ossza el az egy zsindelypanel által lefedett területtel.

b. állítsa be a látszófelületet a menetekhez
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3. Húzzon egy vízszintes vonalat, vagy 
használjon deszkát a zsindelyek 
megfelelő beállításához. 

4. Az első menethez fektessen kettős 
rétegű zsindelyeket és ellensúlyozza 
azokat, hogy az párnafák ne igazodjanak 
egymáshoz. Az alsó menet maximum 
1/2-e látszódjon a felső menettől. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy a zsindelyeket 
csak a felszínre mutató felülettel 
szabad felszerelni. A zsindelyek hátsó 
részén lehetnek olyan jelek és hibák, 
amelyek megengedettek és ez esetben 
reklamációt nem fogadunk el. 

5. Használjon tűzőpisztolyt a zsindelyek 
ízületekhez való kapcsolásához. 

6. Hagyjon 1,5-3 mm rést a szomszédos 
zsindelyek között, így a fának van helye 
tágulni. 

7. . Mindig ellensúlyozza az ízületeket az 
egymást követő menetekben. Ugyanez 
vonatkozik a zsindely hiányosságaira és 
a fa hibáira, amelyeket nem szabad az 
összekapcsolás alatt elhelyezni.

8. Sose engedje, hogy három egymást 
követő menet összekapcsolódjon.

THERMORY
®

  
Excellence in Wood

Teraszburkolat Falburkolat Padlóburkolat Szauna

www.thermory.com          info@thermory.com
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