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Características:
Comprimento à medida do cliente até 2,20m
Sistema de instalação muito fácil;
Custos de montagem muito baixos;
Custos de armazenagem e transporte muito
baixos;
Compatível com a telha Metrobond;
Leve (pesa só 7 kg/m2);
Muito agradável esteticamente;
Ruído da chuva equivalente à telha de barro;
Resistência ao vento (resiste a 200 km/h);
Sem custos de manutenção;
Bom isolamento térmico e acústico;
Disponível em 6 cores Standard;
Permite pendentes mínimos de 10º;
Permite caminhar por cima;
Resistente ao fogo – Índice A;
Resistente à proximidade do mar;
Resistente a choques térmicos;
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Vantagens em comparação com
outras coberturas metálicas:
Não produz ruído com a chuva (o ruído é equivalente ao
que se produz num telhado tradicional).
Ruído da Chuva
LAeqin dB(A) re 20μ Pa
Cobertura

Dentro

Ruído do Granizo
LAmax in dB(A) re 20μ Pa

Fora

Dentro

Metálica 0.45 mm

69

67

96

Metro 0.45

58

57

87

Esteticamente, a pedra produz um efeito de um
não metálico, dando à casa ou à mobil home um
mais robusto e de maior qualidade. (a seguir às
exteriores, o telhado é o elemento mais visível
casa).

telhado
aspecto
paredes
de uma

Melhor comportamento térmico, devido à utilização de
Aluzinc e não de galvanizado
As telhas de Aluzinc reflectem uma percentagem elevada de calor e de luz que
recebem. Servem assim como o primeiro escudo protector do calor,
proporcionando assim um ambiente muito confortável.

Por toda a composição da telha, damos uma GARANTIA de
30 ANOS.
Produto com certificado da Qualidade ISO
9001:2000.
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Vantagens em comparação
com a Metrobond Normal ou
telha equivalente:
Comprimento à sua medida até 2,20 m. Toda a
produção é comprimento exacto que o cliente
necessita até um máximo de 2,20m por telha.
Acessórios – cumieiras e remates laterais – à
medida do cliente até um máximo de 2,00m.
Possibilidade de dois perfis (baixo – 1cm ou
normal – 3cm), permitindo a opção de aparafusar
na vertical.
No perfil baixo, pode-se instalar sem ripado, e no
perfil normal, utiliza-se metade das ripas.
Menos mão de obra. Não há cortes na telha, nem é
necessário dobrá-la. A sua aplicação é muito
rápida.
Compatível com a Metrobond
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DIMENSÕES
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INSTALAÇÃO
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