Nebo je meja.
Mi smo tik pod njo.

TWINTILE

NEBO JE MEJA. LETNIH ČASOV,
VREMENA, DNEVNEGA POČUTJA.
TwinTile so premium strešni in fasadni sistemi, ki z vrhunsko kakovostjo in
izgledom poskrbijo za najvišji možni nivo bivanja v vašem domu. Ne glede
na vreme.
Edinstvena kombinacija jekla Aluzinc® in naknadnega prašnega barvanja je
zagotovilo za dolgotrajno življenjsko dobo, ki jo potrjuje naša 30-letna garancija. Lahki izdelki TwinTile arhitektom omogočajo bolj zanimivo zasnovo
streh in fasad objektov. Primerni so tako za novogradnje kakor za obnove.
TwinTile je blagovna znamka skupine RoofTG, ki ima med drugim pod svojim okriljem tudi uveljavljeni blagovni znamki Gerard in Metrotile.
Jamstvo naše kakovosti so več kot 60-letne izkušnje ter prisotnost na tisočerih objektih v številnih državah na treh kontinentih. Dodatne informacije o
vseh naših izdelkih lahko najdete na naši spletni strani www.twintile.com.
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QUBE. ZDRUŽUJE MODNI TREND
Z MOČJO JEKLA.

• Moderna in elegantna oblika
• Patentirana konstrukcija zagotavlja izjemno absorpcijo zvoka
• Primerno za nizke naklone od 10° (18 %)
• Odpornost proti neurjem s točo
• Površinska odpornost (nanos prašne barve > 80 µm)
• UV-obstojnost
• Enostavna in lahka montaža
• Omogoča namestitev na lahko podporno konstrukcijo
• 30 let garancije
QUBE – v pravokotno obliko
združena moč in eleganca. Prava
izbira za pravo vzdržljivost.
Moderna oblika v kombinaciji s
kakovostjo Aluzinc® jekla debeline
kar 0,7 mm zagotavljata, da je ta
izredno eleganten strešni element
odporen na najbolj ekstremne
vremenske razmere. Strešnik QUBE
ima na spodnji strani pritrjene
posebne ploščice, ki mu povečajo
zvočno izolativnost.
1.
2.

Izredno trpežna prašna barva (> 80 µm)
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)
Blazinica za absorbcijo zvoka

Aluzinc®
Jeklena pločevina 0,30 mm

3.
4.
1.

2.

3.

6.

6.

Aluzinc®
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)

4.

Dolžina

Pokrivna dolžina

Širina

Pokrivna širina

1350 mm

1260 mm

350 mm

321 mm

UV
5.

5.

Prevleka

Strešnik je na voljo tudi v lažji
izvedbi brez zvočne izolacije –
QUBE LIGHT.

Prašna barva z izredno trpežnostjo in
UV-odpornostjo (> 80 µm)
www twintile.com

Edinstvena konstrukcija elementa
omogoča polaganje v ravni liniji
ali z zamikom polovice modula
posamezne plošče. Lakiran z
najkakovostnejšo poliestrsko
prašno barvo nudi izjemno
odpornost na praske in ostale
mehanske poškodbe. Tako v fazi
nameščanja kot tudi kasneje ob
vsakršnih vremenskih neprilikah.
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WAVE. TRADICIONALNA OBLIKA Z MODERNO
PATENTIRANO ZVOČNO ZAŠČITO.

• Patentirana dvoslojna konstrukcija zagotavlja izjemno absorpcijo zvoka
• Estetska in elegantna oblika
• Primerno za nizke naklone od 10° (18 %)
• Odpornost proti neurjem s točo
• Površinska odpornost (nanos prašne barve > 80 µm)
• UV-obstojnost
• Enostavna in lahka montaža
• Omogoča namestitev na lahko podporno konstrukcijo
• 30 let garancije
WAVE je fuzija oblike valov in
naprednega strešnika. Dovolite si,
da vam WAVE razburka klasično
predstavo o glasni kovinski strehi.

1.
2.
3.
4.

Izredno trpežna prašna barva (> 80 µm)
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)
Aluzinc®
Jeklena pločevina 0,30 mm
1.

2.

Aluzinc®
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)
Polimerno lepilo
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)

5.
6.
7.
8.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Dve plasti Aluzinc® jekla debeline
0,3 mm sta zlepljeni s polimernim
lepilom. Zvočno-izolativni polimer
med njima zagotavljata robustno
strukturo, peresno lahkost in
neslišnost vremenskih vplivov.
Visokokvalitetna poliestrska prašna
barva zagotavlja izredno UVodpornost ter odlično odpornost
pred mehanskimi poškodbami
v primeru toče, kot tudi proti
praskam v fazi nameščanja kritine.

Aluzinc®
Jeklena pločevina 0,30 mm
Aluzinc®
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)

9. 10.

Dolžina

Pokrivna dolžina

Širina

Pokrivna širina

1470 mm

1400 mm

410 mm

367 mm

UV
11. 12.

Prevleka

Prašna barva z izredno trpežnostjo in
UV-odpornostjo (> 80 µm)
www twintile.com
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Kljub vsem tem izjemnim
lastnostim, vgrajenim v en sam
strešnik, znaša teža strešne kritine
WAVE zgolj 6,4 kilograma na
kvadratni meter.
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METALSIDE. FASADA MODERNIH ČISTIH LINIJ
BREZ VZDRŽEVANJA.

• Moderna in elegantna oblika
• Trajna in zanesljiva
• Površinska odpornost (nanos prašne barve > 80 µm)
• UV-obstojnost
• Enostavna in lahka izvedba
• 30 let garancije
Prva izbira pri projektiranju
zunanjosti vašega novega doma
kot tudi za spremembo zunanjosti
vaše obstoječe nepremičnine v nov
in sodoben videz. METALSIDE je
kovinski fasadni sistem, izdelan iz
jekla Aluzinc® v debelini 0,5 mm.
Vsak element je lakiran s
poliestrsko prašno barvo, ki
zagotovi eleganten izgled, odlično
odpornost proti obrabi in izjemno
UV obstojnost.
1.
2.

Izredno trpežna prašna barva (> 80 µm)
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)

1.

2.

3.

4.

3.
4.

5.

Aluzinc®
Jeklena pločevina 0,50 mm

5.
6.

Aluzinc®
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)

6.

Dolžina

Pokrivna dolžina

Širina

Pokrivna širina

1500 mm

1450 mm

230 mm

190 mm

UV

Prevleka

Prašna barva z izredno trpežnostjo in
UV-odpornostjo (> 80 µm)

www twintile.com
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S kombinacijo strešnih in fasadnih
sistemov TwinTile lahko oblikujete
sebi in svoji nepremičnini unikatno
rešitev. Z več možnimi izvedbami
in prilagoditvami na vaše potrebe
ste omejeni zgolj z vašimi željami in
domišljijo.
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METALSLATE 20 – 30 – 40. FASADA
VRHUNSKEGA DIZAJNA.

• Brezčasen dizajn
• Trajna in zanesljiva
• Površinska odpornost (nanos prašne barve > 80 µm)
• UV-obstojnost
• Enostavna in lahka izvedba
• 30 let garancije
Edinstven rombasti dizajn
METALSLATE fasadnih elementov
zagotavlja estetsko in brezčasno
izvedbo. Izdelan iz jekla Aluzinc®
debeline 0,5 mm in lakiran s
poliestrsko visokokvalitetno
prašno barvo, zagotavlja trajno,
lahko in obstojno fasado vašemu
domu. METALSLATE ima unikatno
zasnovani sistem za nevidno
pritrditev, ki omogoča lahko in
enostavno namestitev.

1.
2.

Izredno trpežna prašna barva (> 80 µm)
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)

3.
4.

Aluzinc®
Jeklena pločevina 0,50 mm

5.
6.

debelina (mm) masa (kg/m2)

1.

Aluzinc®
E-pasivacijski sloj (proti prstnim odtisom)

stranica

število (m2)

20

0,50

7,42

225 mm (pokrivna širina 200 mm)

25

30

0,50

6,13

325 mm (pokrivna širina 300 mm)

11,11

40

0,50

5,64

400 mm (pokrivna širina 375 mm)

7,11

2.
3.

4.
5.
6.

UV

Prevleka

Prašna barva z izredno trpežnostjo in
UV-odpornostjo (> 80 µm)
www twintile.com
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Modularnost sistemov TwinTile vam
zagotavlja optimalno in vizualno
privlačno izvedbo, ki tematsko
in strukturno poveže strešne in
fasadne elemente. Celotna in
celostna izvedba strehe v sozvočju
s fasado, ki jo omogoča samo
TwinTile.
METALSLATE ima sistem za nevidno
pritrditev na steno, ki v sozvočju s
svojo obliko zagotavlja estetsko in
brezčasno izvedbo fasade.
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ZAKAJ IZBRATI TWINTILE?

ZVOČNA ZAŠČITA
KVALITETA
TwinTile vam z vrhunsko tehnologijo in prefinjeno
obliko ponuja odlično rešitev za streho in fasado
vašega doma. Močno jeklo Aluzinc® vse do debeline
0,7 mm zagotavlja odpornost na mehanske poškodbe
ter odlično odpornost proti vremenskim vplivom. Strog
nadzor kvalitete v proizvodnji ter več kot 60-letne
izkušnje širom sveta so jamstvo za kvaliteto. TwinTile je
edini pravilni odgovor na vprašanje, kako si zagotoviti
obstojen in eleganten ovoj stavbe, ki praktično ne
potrebuje vzdrževanja.

Strešniki WAVE in QUBE so bistveno tišji od običajnih
jeklenih in aluminijastih strešnikov. Zaradi inovativne
sestave, ki vključuje zvočno-izolativni sloj, bolj
učinkovito zadušijo zunanje zvoke, ki jih povzroči dež ali
toča. Moderna tehnologija, vgrajena v moderen strešnik.

NIZKA TEŽA
TwinTile je bistveno lažji od običajnega betonskega
ali glinenega strešnika in posledično zmanjša nosilno
obremenitev ostrešja. Z lažjim strešnikom TwinTile
si poenostavite in pospešite postopek gradnje ali
obnove strehe. Obenem je lažje izvesti tudi obnovo na
že obstoječi podkonstrukciji, ki je zaradi manjše teže
strešnikov ni potrebno nadgraditi ali ojačati.

ODPORNOST
Izdelki TwinTile so narejeni po tehnologiji prašnega
barvanja po fazi stiskanja strešnika, kar preprečuje
nastanek mikro-razpok, ki se lahko pojavijo v pregibih
jeklenih strešnikov, ki so pobarvani pred oblikovanjem.
80-mikronoski poliestrski prašni premaz, ki se zapeče
pri 205 °C, daje strešnikom TwinTile bistveno prednost
pred standardnimi paneli, ki so predhodno pobarvani
z bistveno tanjšim, 20-30 mikronskim slojem barve.
Površinska prevleka TwinTile strešnikov in fasadnih
elementov je odporna tudi proti UV žarčenju in s tem
proti bledenju barve kar zagotavlja izjemne lastnosti
tekom celotne življenjske dobe.

www twintile.com
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DIZAJN IN
RAZNOVRSTNOST
Strešni in fasadni sistemi TwinTile omogočajo arhitektu
številne izrazne možnosti pri dizajnu ovoja stavbe. Edinstven način pritrjevanja omogoča vodotesnost strešnikov tudi na strehah z zelo nizkimi nakloni (do 10°), kar je
bistveno manj kot pri tradicionalnih strešnikih. Strešniki
tvorijo skupaj s fasadnimi elementi celovit sistem, ki
omogoča raznovrstne in estetske kombinacije.
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DODATNI ELEMENTI

TWINTILE

Polkrožni slemenjak
Pokrivna dolžina: 380 mm

Dolgi trikotni slemenjak
Pokrivna dolžina: 1400 mm

Trikotni slemenjak
Pokrivna dolžina: 405 mm

Ozka čelna podobroba
Pokrivna dolžina: 1400 mm

• Wave

• Wave • Qube • Qube Light

• Wave • Qube • Qube Light

• Wave • Qube • Qube Light
• MetalSide • MetalSlate

Sanitarni zračnik
Presek cevi: 0,15 m2

Kratka čelna obroba (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 367 mm

Čelna obroba
Pokrivna dolžina: 1400 mm

Čelna obroba z izrezi (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 1101 mm

• Qube • Qube Light

• Wave

• Wave • Qube • Qube Light

• Wave

Čelna obroba z izrezi (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 1255 mm

Prosojni strešnik
Pokrivna površina: 0,35 m2

• Qube • Qube Light

• Wave

Odkapna pločevina
Pokrivna dolžina: 1400 mm

Žeblji na traku
325 kos/zvitek (2,8 x 50 mm)

• Wave • Qube • Qube Light

• Wave • Qube • Qube Light

Žlota
Pokrivna dolžina: 1300 mm

Žeblji na traku
325 kos/zvitek (2,1 x 27 mm)

• Wave • Qube • Qube Light

• MetalSide • MetalSlate

Široka čelna podobroba
Pokrivna dolžina: 1300 mm

Srednja čelna podobroba
Pokrivna dolžina: 1400 mm

Čelna obroba z odvodnim kanalom
Pokrivna dolžina: 1400 mm

Zidna obroba z izrezi (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 1101 mm

Snegolov
Jeklen, prašno barvan

Pisalo za popravilo
12 ml

• Wave • Qube • Qube Light

• Wave • Qube • Qube Light
• MetalSide • MetalSlate

• Qube • Qube Light

• Wave

• Wave • Qube • Qube Light

• Wave • Qube • Qube Light
• MetalSide • MetalSlate

www twintile.com
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POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Prašna barva z izredno trpežnostjo in UV-odpornostjo (> 80µm).

Fasadni elementi: METALSIDE / METALSLATE
Bordo rdeča

Antracitna

Terakota

Mat črna

Rjava

Ali so izdelki TwinTile podvrženi kontroli kakovosti?
Vsi izdelki TwinTile prestanejo strogo kontrolo
kakovosti. Proizvodnja kakovostnih izdelkov je naša
ključna skrb. Na naših izdelkih se tekom proizvodnje
vsak dan izvaja naslednje kontrole:
• merjenje debeline prevleke
• preizkusi lepilnih spojev
• preizkusi UV odpornosti

Visoko sijajna črna

Poleg internih testiranj se na strešnikih Wave izvajajo tudi
zunanje kontrole kakovosti pri naših zunanjih partnerjih
za kontrolo kakovosti (ATG certifikat 08/2441).
Naše strehe so bile podvržene tudi tako imenovanemu
pospešenemu staranju v laboratorijih. Po 5.000 urah,
www twintile.com
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Zakaj je dobro izbrati izdelke TwinTile?
• TwinTile izdelki so narejeni iz najkakovostnejšega
jekla debeline od 0,5 mm do 0,7 mm
• zdržijo najbolj ekstremne vremenske pogoje
• strešnike se lahko namesti na strehe z naklonom od
10° naprej (18 %)
• prašno barvana površina je odporna na praske in
udarce
• enostavni so za montažo, majhna teža olajša
polaganje in omogoča montažo na lahka ostrešja
• fasadni in strešni sistemi so estetski in primerni tako
za obnove kot novogradnje
• nudimo 30-letno garancijo na vse izdelke

60

400

Visoko sijajna črna

70

315

Ali obstaja tveganje, da začnejo materiali rjaveti?
Ne, vsi izdelki TwinTile so izdelani iz materiala Aluzinc®.
Aluzinc® je jeklena pločevina, prevlečena z zlitino 55
% aluminija, 43,4 % cinka in 1,6 % silicija. Aluzinc®
zagotavlja zaščito oksidacijskega sloja pred rjavenjem.
Aluminij nudi pregradno zaščito cinku ter tako združuje
prednosti, ki ju nudita obe kovini. Pomembna prednost
cinka je, da celo ščiti tiste predele jekla, ki niso v celoti
prekriti, kot so rezani robovi, zvrtane luknje, praske itd.
Prašno lakirana površina vsebuje fino plast aluminijevih
oksidov, kateri strešnikom zagotavljajo trajen sijaj.
Dodatna lastnost zaščitnih slojev je poleg korozijske
odpornosti tudi visoka odpornost proti praskam in
odličen odboj toplote in svetlobe.

Kakšno stopnje zvočne izolacije dosegajo izdelki
TwinTile?
Zvočno-izolativni strešniki TwinTile WAVE so se na
meritvah dušenja zvoka na inštitudu CSTB izkazali kot
enakovredni betonskim strešnikom in kot bistveno
boljši od običajnih kovisnskih strešnikov. Rezultati so
prikazani na spodnjem grafikonu.

250

Mat črna

Rjava

200

Antracitna

Terakota

160

Bordo rdeča

kar je ekvivalent 10 let dejanske izpostavljenosti na
prostem, v barvi strešnika ni bilo opazne razlike.

125

Strešniki: WAVE / QUBE / QUBE LIGHT

100

Vaši izdelki so lahki. Ali jih ne bo zaradi tega odpihnilo?
Strešniki in fasadni sistemi so na stikih prepleteni med
seboj in v podkonstrukcijo mehansko pritrjeni z žeblji
ali vijaki. Poleg dvojne pritrditve so tudi sami izdelki
razviti in oblikovani na način, da zdržijo ekstremne
vremenske pogoje. Dokaz je večletna uporaba na
mnogih stavbah po celem svetu.

Prašna barva z izredno trpežnostjo in UV-odpornostjo (> 80µm).

nivo zvoka (dB)

BARVNA PALETA –
 STANDARDNE BARVE

TWINTILE

Ali so izdelki TwinTile prijazni do okolja?
Dolgotrajna življenjska doba vam zagotavlja, da izdelke
TwinTile ne bo potrebno menjati vsaj nekaj desetletij in
s tem obremenjevati okolja z novimi posegi v streho.
Poleg tega pa so tudi izdelani iz jekla, ki ga je mogoče
reciklirati na isti način kot jeklene pločevinke ali
avtomobilske dele. Tudi prašno barvanje, s katerim
so naši strešniki prebarvani, je v primerjavi s tekočim
barvanjem bolj trajnostno, saj ne vsebuje topil, ki so
zelo obremenjujoča za okolje.
Kakšna je razlika med strešniki, ki so barvani pred
stiskanjem, in strešniki, ki so barvani po stiskanju?
V našem proizvodnem procesu strešnike najprej
stisnemo na obliko, nato pa nanje nanesemo
80-mikronoski visoko odporni poliestrski prašni
premaz, ki se zapeče pri 205 °C. To bistveno prispeva
k trajnosti strešnikov, saj tako nastane površinska
prevleka, ki je odporna tudi proti bledenju barve.
Takšen postopek premazovanja in pečenja po stiskanju
zagotavlja neprekinjeno in enakomerno prevleko ter
preprečuje nastanek mikro-razpok, ki se lahko pojavi
v pregibih jeklenih strešnikov, ki so pobarvani pred
stiskanjem oziroma valjanjem.
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Del skupine:

AHI Roofing, d.o.o.
Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, Slovenija
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