
A betoncserép napjainkban a leg- 

elterjedtebb tető  fedési technika, 

hiszen az alapanyag számos előnyös 

tulajdosá gát kihasználva esztétikájóban is harmonikusan 

illeszkedik az egyes építészeti megoldásokhoz. A cserép 

védelmi funkcióján túlmen ően esztétikai szempontból Is 

jelentős, hiszen az épület „koronája': Jelen t ő -sen meghatá-

rozza annak karakterét. 

Válassza a Lolor tetőfedő  
rendszereket, mert: 

Legyen tomboló szél, zivatar, 

jég-eső  vagy hóvihar, a héjazat nagy szilárdsága és 

kellő  súlya megvédi a tető t az elemek pusztításától, 

stabilan ellenáll az egyre gyakoribbá váló széls őséges 

időjá rá sna k. 

hiszen a betoncsere-

pek szilárdsága az id ő  elő rehaladtával folyamato-
san növekszik. A Leier betoncserepekre vállalt írásos 

garancia 35 év. 

A gyártástechnológiából adódóan a Leier 
betoncserepek vízfelvétele nagyon alacsony, ezál-

tal más tetőfedő  anyagokal szemben - teljesen 

fagyállóak. 

A betoncserepek speciális gyártás-

technológiája az egyes elemeknek nagy méretpon-

tosságot biztosít. Nincs vetemedés, a cserepek tö-
kéletesen illeszkednek egymáshoz, amely es őbiztos 

fedést eredményez. 

amely szá-

mos lehetőséget biztosít az épület és környezetének 
stílusához illő  tetőfelületek kialakításához és egyéni 
elképzelések megvalósításához. 

A Leier betoncserepek 

mellett a színben harmonizáló tet ő tartozékok és ki-
egészítő  elemek komplett rendszert alkotnak, mely 

a tető t funkciójában és esztétikájában is kimagasló 

értéküvé emeli. 

Természetes alapanyagból, víz, homok, k ő  és 

I 	'I vasoxid alapú színezőanyagok arányos keveré- 
_ kébő l készül. 

r 	Vízzárósága és fagyállósága kiváló, mert az 

L4J alapanyag tömörsége miatt a csapadékot elve-
zeti és a nedvesség nem hatol a pórusok közé. 
A vízzáróságát a cserepek kétszeres, víztaszító 
felületkezelése növeli. 

r 	Színállandóságát és UV stabilitását az alap- 
anyagba kevert vasoxid alapú festék és a két-
szeres felületvédelem garantálja. A cserép 
színében és teljes anyagában homogén, évtize-
deken keresztül meg ő rzi eredeti színét. 

r!1  A Leier betoncserepek formatartóak, a legmo-
dernebb technológiai eljárás teszi lehet ővé, 
hogy méretpontos, egymáshoz jól illeszked ő  
termékek kerülnek piacra. 

r A betoncserepekre kétszeres felületvédelem 
kerül, mely megakadályozza a mohásodást, a 

L - szennyeződések lerakódását és nagyfokú vé-
delmet nyújt a rendkívüli környezeti hatásokkal 
szemben. 

Méretpontosságukra, vizzáróságukra és fagy- 

Í állóságukrara 35 év írásos garanciát vállalunk, 
melynek biztosítéka a folyamatosan ellen ő r-
zött, fejlett gyártástechnológia. 


