Rozwiązania dachowe

Orea 9
nowoczesność
w dużym formacie
Orea 9 to najnowsza propozycja w ofercie dachówek ceramicznych
Koramic. Ta całkowicie płaska dachówka wyróżnia się wzornictwem
szczególnie atrakcyjnym dla współczesnej architektury. Duży format,
proste krawędzie i wyraźne linie podziału dają architektom
wspaniałe możliwości kształtowania estetyki budynku, doskonale
sprawdzając się na obiektach o nowoczesnej stylistyce.
Dzięki produkcji każdej dachówki w oddzielnej H-kasecie oferuje
ona nieskazitelnie prosty kształt i gładką powierzchnię, tak ważne
w przypadku płaskich dachówek. Jako dachówka zakładkowa
zaopatrzona jest w system zamków ułatwiających prawidłowy montaż
i gwarantujących wysoką szczelność.
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Kompletna gama akcesoriów
Orea 9 to także kompletna gama dodatków
ceramicznych, które pomagają wykończyć
w estetyczny sposób każdy detal dachu
oraz umożliwiają jego prawidłowego wykonanie od strony technicznej. Dzięki dostępności dachówki połówkowej oraz połówkowych dachówek szczytowych oferuje ona
możliwość układania na dwa sposoby,
co dodatkowo zwiększa jej i tak bogate
możliwości. Poza układem tradycyjnym
można zastosować ją także w ułożeniu
mijankowym, z przesunięciem o połowę
w kolejnych rzędach.

Kompletne pokrycie wykonane z dachówki
Orea 9 to również produkty z oferty akcesoriów technicznych Koramic. Stanowią
one idealne i niezbędne uzupełnienie wyrobów ceramicznych. Zaliczyć do nich możemy
m.in. membrany paroprzepuszczalne, taśmy
wentylacyjne i uszczelniające, produkty
mocujące oraz zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie kompletnego systemu
Koramic umożliwia wykonanie kompletnego,
najwyższej jakości dachu ceramicznego.

Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m2]

9,6 - 10,5

Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]

3

Długość krycia [cm]

36,2 - 39,8

Szerokość krycia [cm]

26,3

Wymiary [cm]

47,0 x 30,5

Orientacyjny ciężar dachówki [kg]

4,4

Ilość na palecie [par]

240

Ilość w paczce [szt.]

5

Minimalny kąt nachylenia* [ľ]

20 / 25**

*przy zastosowaniu membrany dachowej
**ułożenie z przesunięciem o połowę w kolejnych rzędach /
**ułożenie bez przesunięcia
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