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HATÁR A VÉGTELEN ÉG.  
NEM CSAK AZ ÉVSZAKOKRÓL 
ÉS AZ IDŐJÁRÁSRÓL, HANEM 
RÓLUNK IS SZÓL.
Amikor a TwinTile innovátorai – kizárólag a start-up vállalkozásokra jellemző 
szenvedélytől és ambíciótól indíttatva - úgy döntöttek, hogy új szintre
emelik a tetőfedést, magasra helyezték a mércét. Céljuk a szélsőséges időjá-
rásban is biztonságot, hosszú távon is megbízható minőséget, és időtlen
elaganciát nyújtó termék megteremtése volt. A TwinTile nem csak napjaink
álomházának stílusát testesíti meg, hanem korunk műszaki igényeinek is
egyedülálló módon tesz eleget. Ennek az innovatív törekvésnek az eredmé-
nye egy stílusos, pehelykönnyű, mégis roppant erős tetőfedő megoldás.
Ezáltal a TwinTile teljes termékcsaládja korlátlan műszaki lehetőségeket és
egyedi megoldásokat tesz lehetővé.

A szinte elpusztíthatatlan, korrózióálló ZM250, cinkkel, alumíniummal és
magnéziummal védett, acél alaplemez megkoronázva az elegáns porfestett
bevonattal olyan színvonalas otthont kínál Önnek, amely évtizedeken át fog
tanúskodni tulajdonosának kifinomult ízléséről. A TwinTile napjaink tetőinek
és homlokzatainak friss megjelenést kölcsönözve emelkedik ki a tömegből.

A TwinTile a globális Roof Tile Group (RoofTG) Csoport védjegye, amely
számos piacvezető és úttörő márka (pl. a Gerard, Metrotile, Ikotile és
Varitile Tetőrendszerek) tulajdonosa is egyben. Több mint 60 év
tapasztalata és három kontinensen otthonok ezrein kialakított
tetőink garantálják termékeink minőségét.
Termékeinkről bővebben a honlapunkon olvashat: www.twintile.com/hu.
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Hossz

1305 mm

Fedés hossza

1260 mm

Szélesség

350 mm

Fedés szél
      

321 mm

Súly
      

2,47 db/m2   6,42 kg/m2

Bevonat

Ultra UV-álló, rendkívül tartós porfestett  
bevonat (> 80 μm)

UV

1.  Tartós porfestettt bevonat  (> 80 μm)
2.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg

3.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
4.  Acél 0,50 mm

5.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
6.  E-passz.ujjlenyom. réteg

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Hangelnyelő  betétek
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QUBE ACOUSTIC. STÍLUSOS TREND AZ ACÉL 
EREJÉVEL.

QUBE ACOUSTIC – egyenes 
vonalvezetése összhangban van 
napjaink igényével az egyszerűség-
ben rejlő szépségre. Ez a jellegzetes 
és határozott profil tekintélyes ka-
raktert kölcsönöz a legtöbb kortárs 
design számára. A valódi erő és a 
letisztult megjelenés megtestesí-
tője.

Ez az elegáns tető a legszélsősége-
sebb elemeknek is ellenáll köszön-
hetően a 0,5 mm vastag ZM250,
cinkkel, alumíniummal és magnézi-
ummal védett, korrózióálló acél va-
lamint a tetőfedő elem vízszintes és 
háromszoros oldalsó lezárásának. 

A kivételes hangszigetelést  
a QUBE ACOUSTIC tetőlemez 
alsó részén elhelyezett hangelnyelő 
betétek garantálják.

A lemez egyedi kialakítása  
keresztirányú és egyenes felrakást 
is lehetővé tesz.
  
Könnyebb, hangszigetelés nélküli 
QUBE változatban is elérhető.

• Tartós és megbízható
• Viharálló és törhetetlen
• 15° feletti hajlásszögű tetőkre
• UV-álló, karcálló, mégis elegáns porfestett bevonat
• Akár hétszer könnyebb, mint a hagyományos beton és kerámia tetőcserepek
• Vonzó és stílusos megjelenés
• Könnyű tartószerkezet is elegendő
• 30 év garancia
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Bevonat

Ultra UV-álló, rendkívül tartós porfestett 
 bevonat (> 80 μm)

UV

1.  Tartós porfestettt bevonat  (> 80 μm)
2.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg
3.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
4.  Acél 0,30 mm

5.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
6.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg
7.  Polimer fólia
8.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg

9.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
10.  Acél 0,30 mm
11.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
12.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

Hossz

1470 mm

Fedés hossza

1400 mm

Szélesség

410 mm

Fedés szél
      

367 mm

Súly
      

1,95 db/m2   6,40 kg/m2
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TWIN ACOUSTIC. IDŐTLEN MEGJELENÉS 
SZABADALMAZTATOTT HANGSZIGETELÉSSEL.

A TWIN ACOUSTIC egyesíti a hul-
lámok kecses táncát a korszerű acél 
tetőlemezek elnyűhetetlen erejével. 
A tükörsima porfestett bevonatnak 
köszönhetően dinamikus vonalai 
páratlan látványt nyújtanak. 
Karcálló és ultra UV-álló védelemről 
is gondoskodik a porfestett bevonat, 
ezért nem csak esztétikailag játszik 
kulcsszerepet.

Az egyedülálló hangszigetelésének
köszönhetően a TWIN ACOUS-
TIC-kal a zajos acél tető immár a
múlté.
A hangelnyelő polimerrel az eső
hangját elnyelő tetőlemez alakítható
ki. Ezért fogja össze a két 0,3 mm
vastag ZM250, cinkkel, alumínium-
mal és magnéziummal védett,
acélréteget polimer ragasztó.
Számos különleges funkciót magába 
foglaló jellege ellenére a TWIN
ACOUSTIC súlya csupán 6,40 kg/m², 
míg más hagyományos beton és
égetett agyagcserepek akár hétszer
ekkora súllyal is nehezedhetnek
otthonára.

TWIN ACOUSTIC. 
Nyugodt, csendes éj a családnak és 
tartós elegancia otthonának.

• Hangelnyelő kettős kialakítás 
• 15° feletti hajlásszögű tetőkre
• Tartós és megbízható
• Viharálló és törhetetlen
• Ultra UV-álló, karcálló, mégis elegáns porfestett bevonat
• Akár hétszer könnyebb, mint a hagyományos beton  

és kerámia tetőcserepek
• Könnyű tartószerkezet is elegendő
• 30 év garancia
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Bevonat

Ultra UV-álló, rendkívül tartós porfestett 
 bevonat (> 80 μm)

UV

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.  Rendkívül tartós porfestett bevonat (> 80 μm)
2.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg

3.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
4.  Acél 0,50 mm

5.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
6.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg

Hossz

1500 mm

Fedés hossza

1450 mm

Szélesség

230 mm

Fedés szél
      

190 mm

Súly
      

3,63 db/m2   5,34 kg/m2
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PLANO. KARBANTARTÁST NEM IGÉNYLŐ 
HOMLOKZAT MODERN, LETISZTULT STÍLUSBAN.

Az egyszerű szép. 
A PLANO új jelentéssel ruházza fel 
ezt a régi mondást.
A PLANO nem csupán megjele-
nésében, hanem használatában is 
egyszerű és szép. 

Világos vonalaival a karbantartás-
mentes PLANO az első számú
megoldás, ha épületét modern kön-
tösbe szeretné öltöztetni és abban
hosszú távon szeretne gyönyörköd-
ni. A a 0,5 mm vastag ZM250,
cinkkel, alumíniummal és magnézi-
ummal védett, acéllemezt rendkívül
tartós, stílusos, karcálló és ultra
UV-álló porfestett bevonat borítja.

A tetőfedő és homlokzati rendsze- 
rek összekapcsolásával a PLANO-val 
az otthona egyedi megjele- 
nést kaphat. Az Ön igényeihez 
szabható számtalan design adta  
lehetőségnek csak a képzelet szab-
hat határt.

PLANO. Sallangmentes és karban-
tartásmentes.

• Tartós és megbízható
• Modern megjelenés
• Viharálló és törhetetlen
• Ultra UV-álló és karcálló, mégis elegáns porfestett bevonat
• Pehelykönnyű
• 30 év garancia
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Bevonat

Ultra UV-álló, rendkívül tartós porfestett 
 bevonat (> 80 μm)

UV

Vastagság  (mm) Súly  (kg/m2) Oldalhosszúság Darab (m2)

20 0,50 7,42 225 mm (200 mm fedés) 25

30 0,50 6,13 325 mm (300 mm fedés) 11,11

40 0,50 5,64 400 mm (375 mm fedés) 7,11
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.  Rendkívül tartós porfestett bevonat (> 80 μm)
2.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg

3.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
4.  Acél 0,50mm

5.  Cink-alumínium-magnézium ötvözet
6.  E-passzivált ujjlenyomatálló réteg



TWINTILE11

ROMBO 20 – 30 – 40. EGY HAGYOMÁNYOS 
MEGOLDÁS ÚJRAÉRTELMEZVE.

Nem minden innováció revolúció, 
néha csupán evolúció. A ROMBO 
megalkotásával a a 21. századnak 
szerettük volna megőrizni ezt az 
örökzöld, klasszikus dizájnt.
Ahogy az összes TwinTile termék,
ez is korrózióálló cinkkel, alumíni-
ummal és magnéziummal védett
ZM250-ből készült
A ROMBO-t rendkívül tartós és 
elegáns kifinomultságot sugalló por-
festett bevonat borítja. Ez a különle-
ges festés gondoskodik a karcálló és 
ultra UV-álló védelemről  is.
Az egyedi kialakítású, rejtett rög-
zítő rendszernek köszönhetően a 
TwinTile megoldásai optimálisan és 
esztétikusan kötik össze a tető- és 
homlokzati rendszereket. 
Homlokzattal összhangban lévő 
egységes megjelenésű tető – erre 
csak a TwinTile képes.

ROMBO. A jelen technológiájával 
újraértelmezi a múlt klasszikus 
megjelenését, hogy átmentse a 
jövő számára.

• Időtlen megjelenés
• Tartós és megbízható
• Ultra UV-álló és karcálló, mégis elegáns porfestett bevonat
• Akár hétszer könnyebb, mint a hagyományos beton és kerá-

mia tetőcserepek
• 30 év garancia
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MIÉRT A TWINTILE-T VÁLASSZAM?

HANGSZIGETELÉS
A TWIN ACOUSTIC és QUBE ACOUSTIC tetőleme-
zek lényegesen csendesebbek a hagyományos acél és 
alumínium tetőlemezeknél. Az innovatív, hangszigetelő 
réteget is magába foglaló kialakításuknak köszönhetően 
az eső vagy jégeső okozta külső zajokat a héjazat jobban 
elnyeli. Forradalmi technológia egy korszerű tetőlemez-
ben.

IDŐJÁRÁSÁLLÓ
A TwinTile termékek a tetőlemez alakját követő porfes-
téses technológiával készülnek, amely megakadályozza 
a mikrorepedések kialakulását, amelyek préselés előtt 
bevont acéllemezek meghajlítása során jelentkezhetnek.
A 80 mikron vastag  poliészteres porfestett bevonatot  
nagyon magas hőmérsékletre melegítik, ez biztosítja 
a TwinTile tetőlemezeknek az előnyt az olyan normál 
lemezekhez képest, amelyeket előzetesen lényegesen 
vékonyabb (20-30 mikronos) bevonattal látnak el.  
A TwinTile tetőlemezek és homlokzatelemek bevonata 
ezen felül UV-álló és nem fakul, így a tetőlemezek  
egész életükben megőrzik szépségüket és kiváló  
tulajdonságaikat.

RENDKÍVÜL KÖNNYŰ
A TwinTile akár hétszer könnyebb a hagyományos 
beton vagy égetett agyagcserepeknél, így csökkenti a 
tetőszerkezet bekerülési költségeit. A könnyű TwinTile 
tetőlemezekkel bármilyen tetőépítés vagy felújítás 
egyszerűbben és gyorsabban lebonyolítható. A kis súly 
miatt a meglévő alszerkezetek felújítása is egyszerűbb, 
hiszen nem kell átépíteni vagy megerősíteni az alépít-
ményt.

MINŐSÉG
A legmodernebb technológiájával  és kifinomult  meg-
jelenésével a TwinTile kitűnő tető- és homlokzatfedő 
megoldás az otthona számára. Az akár 0.6 mm vastag 
és erős Aluzinc® acélból készült lemezek szélsőséges 
időjárási körülmények között is ellenállnak és kiváló vé-
delmet nyújtanak. A gyártásban végzett szigorú minő-
ségellenőrzés és az anyavállalat kontinenseket átívelő, 
több mint 60 évnyi tetőipari tapasztalata garantálják a 
minőséget. A TwinTile a megoldás, ha tartós, elegáns, 
és karbantartásmentes tetőhéjazatot keres.

DESIGN ÉS 
SOKSZÍNŰSÉG
A TwinTile tetőfedő és homlokzati elemekkel az építé-
szek kreatív lehetőségekhez jutnak, melyekkel meg-
rendelőik elképzeléseit szélesebb körben tudják valóra 
váltani. Az egyedi tetőfedési eljárással a hagyományos 
tetőlemezeknél sokkal kisebb hajlásszögű (max. 15°-os) 
tetőkön is tökéletes vízzárást lehet biztosítani. A hom-
lokzati elemekkel együtt a tetőlemezek olyan egységes 
rendszert alkotnak, amellyel változatos és esztétikus 
kombinációk alakíthatók ki.
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TARTOZÉKOK

Íves kúp
Hasznos hossz: 380 mm
• TWIN ACOUSTIC

Szögletes kúpelem
Hasznos hossz: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Oromszegély - nagy
Hasznos hossz: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Oromszegély - kicsi
Hasznos hossz: 367 mm
• TWIN ACOUSTIC

T falcos oromszegély
Hasznos hossz: 1400 mm
• QUBE ACOUSTIC • QUBE

Toldólemez oromszegélyhez - mini
Hasznos hossz: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE
• PLANO • ROMBO

Toldólemez oromszegélyhez – kicsi
Hasznos hossz: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE
• PLANO • ROMBO

Toldólemez oromszegélyhez - nagy
Hasznos hossz: 1300 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Zsindely kúp
Hasznos hossz: 380 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE
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Ereszszegély
Hasznos hossz: 1250 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Vápalemez
Hasznos hossz:1300 mm
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Fogazott oromszegély - rövid (bal 
vagy jobb)
Hasznos hossz:  1101 mm
• TWIN ACOUSTIC

Átlátszó tetőlemez
Fedés: 0,35 m2

• TWIN ACOUSTIC

Rögzítő szög, tekercstáras
325 db/csom. (2,8 x 50 mm)
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Rögzítő szög, tekercstáras
325 db/csom. (2,1 x 27 mm)
•  PLANO • ROMBO

Javítófesték
12 ml
• TWIN ACOUSTIC  •  QUBE ACOUSTIC 
•  QUBE • PLANO • ROMBO

Hóvágó
Porszórt acél
• TWIN ACOUSTIC • QUBE ACOUSTIC • QUBE

Fogazott oromszegély - hosszú  
(bal vagy jobb)
Hasznos hossz: 1284 mm
• QUBE ACOUSTIC • QUBE

Fogazott falszegély (bal vagy jobb)
Hasznos hossz: 1101 mm
• TWIN ACOUSTIC

Gépészeti szellőztető elem
Cső keresztmetszete: 125 mm
• QUBE ACOUSTIC • QUBE
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ALAPSZÍNEK
Rendkívül UV-álló, tartós porfestett bevonat (> 80μm)

TETŐLEMEZEK: TWIN ACOUSTIC / QUBE ACOUSTIC / QUBE

Rendkívül UV-álló, tartós porfestett bevonat (> 80μm)

HOMLOKZATI ELEMEK: PLANO / ROMBO

Terrakotta Barna Antracit

Matt fekete Fényes feketeFényes bordó

Terrakotta Barna Antracit

Matt fekete Fényes feketeFényes bordó
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
A katalógusban szereplő termékek könnyűek - nem 
fújja el őket a szél?
Amennyiben az összes elemet megfelelően a helyükre 
tették és ezen felül géppel odaszögezték az ácsszer-
kezethez, a tetőrendszert biztosan nem fogja elfújni 
a szél.  A  rendszert kifejezetten arra fejlesztették 
ki, hogy a legszélsőségesebb időjárási hatásokat is 
elviselje, és ezt világszerte sok-sok éve folyamatosan 
bizonyítja.

Fennáll a kockázata, hogy a beépített anyagok egy-
szer csak rozsdásodni kezdenek?
Nem. Az összes TwinTile termék ZM250-ból készül. A
ZM250 olyan acél, amelyet 93,5% cink, 3,5% alumíni-
um és 3% magnézium ötvözettel vonnak be mindkét 
oldalán. Az ZM250 kiváló korrózióállósága a két
összetevő tulajdonságainak köszönhető: a bevonat
felületén az alumínium védőréteget képez a korrodáló
anyagokkal szemben, míg az alatta lévő cink ’”fogyó-
fémként” védi az acél alapréteget. A fémbevonatot
kívül finom alumínium-oxid réteg védi, ami tartós
fényes fényt kölcsönöz a felületnek. A korrózióállóság 
mellett –a kemény felületnek köszönhetően – a
termék rendkívül kopásálló, és kiválóan veri vissza a
hő- és fénysugarakat.

Miért válasszam a TwinTile termékeket?
• A TwinTile termékek a legkiválóbb alapanyagokból 

készülnek.
• A termékek bármilyen épületen beépíthetők, és a 

tartozékok széles kínálatával állunk rendelkezésre.
• A rendszer elemi törhetetlenek és a legszélsősége-

sebb időjárási  viszontagságoknak is ellenállnak.
• A rendkívül kis súlynak és a termék méreteinek 

köszönhetően egyszerűen kezelhetők, és könnyű, 
költséghatékony tetőszerkezetre is felrakhatók.

• A rendszer tökéletesen vízzáró és kiválóan alkalmas 
új tetők kialakítására és régi tetők felújítására.

• Minőségi alapanyagokból készült termékeinkre 30 év 
garanciát vállalunk

A TwinTile terméket alávetik minőség-ellenőrzés-
nek? 
Igen. A termékeket szigorú minőségellenőrzés után 
szállítjuk ki. Elkötelezettek vagyunk a kiváló minőségű 
termékek gyártása iránt. Termékeinket minden nap az 
alábbi minőségi ellenőrzéseknek vetjük alá:
• Bevonatvastagság mérése
• UV-állósági vizsgálatok
• Rugalmassági vizsgálatok
Belső vizsgálatainkon túl a TwintTile termékeket külső 
partnerekkel is folyamatosan ellenőriztetjük. (ATG 
approval 08/2441)

Tetőinket laboratóriumi ún. gyorsított öregedési vizsgá-
latnak vetjük alá, mely során 5000 óra alatt 10 évnek 
megfelelő természeti hatásnak tesszük ki a termékeket. A 
tetőlemezeken érdemi színelváltozás nem tapasztalható.

Milyen a TwintTile termékek hangszigetelése?
A CSTB Intézetben végzett hangszigetelési vizsgála-
tot igazolták, hogy a hangszigeteléssel ellátott TWIN 
ACOUSTIC tetőlemezek hangszigetelése azonos a 
betoncserepekével, és sokkal jobb a hagyományos 
fém tetőlemezekénél. Az eredményeket az alábbi ábra 
mutatja be.

A TwinTile lemezek környezetbarát termékek? 
A hosszú élettartam azt jelenti, hogy hosszú évtizedek-
re nem kell lecserélni a TwinTile termékeket, ami kisebb 
terhet ró a környezetünkre, hiszen nincs szükség újabb 
tetőfedő munkákra. A termékeink újrahasznosítható 
acélból készülnek, hasonlóan a járműalkatrészekhez.  
A tetőlemezeken lévő porfestés a folyadék alapú bevo-
natokhoz képest sokkal fenntarthatóbb megoldás, mert 
nem tartalmaz a környezetre káros oldószereket.

Mi a különbség a préselés előtt illetve után bevont 
tetőlemezek tulajdonságai között? 
A gyártási folyamataink során a lemezeket először  
a kívánt profilra préseljük. A profilokat ezután 80 mik- 
ronos, nagyon jó víztaszító poliészter porbevonattal 
látjuk el, amit nagyon magas hőmérsékletre melegítünk 
fel. Ezzel rendkívül megnöveljük a tetőlemez tartóssá-
gát, hiszen olyan bevonat képződik rajta, aminek még 
a színe sem fakul. A préselés után végzett bevonatolás 
és melegítés eredményeként létrejövő hézagmentes  
és egységes bevonaton nem alakulnak ki olyan mikro-
repedések, amelyek a préselés előtt bevont tetőle- 
mezeknél fordulhat elő.
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