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Až do

v podkroví v porovnání s tradičními strešními krytinami Terran.*

www.terran.cz

*Nový produkt byl porovnaný s taškou Terran Zenit s povrchovou úpravou EVO, s podobnou
strukturou vrstvy zastřešení. Daný teplotní rozdíl je průměrná hodnota naměřených teplot na spodní
straně tašek s povrchovou úpravou Zenit EVO carbon a s povrchovou úpravou Zenit ClimaControl.
Porovnání se uskutečnilo v umělých podmínkách.
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ÚSPORA energie a
OPTIMÁLNÍ komfort bývání
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a staveb pokrytých střešní krytinou s povrchovou úpravou
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jak u tradičních střešních krytin.

Až do 10 °#ĈĈQNYCĿl za 2 hodiny
Níže uvedený graf ukazuje teplotní rozdíl mezi taškami
s povrchovou úpravou EVO a ClimaControl, který jsme zkoumali
během dvouhodinové zkušební doby v umělých podmínkách.
Závěr zkoumání byl, že pod střešní krytinou s povrchovou úpravou
ClimaControl, byla teplota vzduchu o 10,6°C nižší, jak u střešní
krytiny s povrchovou úpravou EVO.

Reﬂexní povrchová úprava
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Povrchová úprava ClimaControl
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QCIKĵă?HQGSKĹăœįPQGAGăposkytuje dlouhodobou vysokou
ochranu proti infračervenému záření a jiným následkům
přehřátí střechy.

İRONQMŌĈRSƕDĘMĿĈRXRSĻL
Pro zvýšení účinnosti snížení teploty v podkroví si
vyberte i střešní izolační systém TERRANterm a fólii
Medifol, tím můžete maximalizovat úspory energie.

Střešní krytina Zenit s povrchovou
úpravou #KHLA#NMSQNK

FolieĈ-DCHENK
Tepelná izolace 4%22!.SDQL

Produkty s povrchovou úpravou
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Zenit SPACE

Zenit MOON

Zenit MARS

Záruku poskytujeme na stálost formy, přesné rozměry a mrazuvzdornost.
Bližší informace najdete na našich webových stránkách: www.terran.cz nebo
ve Všeobecných dodacích podmínkách.
Informace jsou neúplné. Za případné tiskové chyby neodpovídáme.
Mediterran CZ s.r.o. – Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Produkty s povrchovou úpravou ClimaControl
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Strešní krytina Zenit
zaujme svým
moderním hranatým
tvarem a hladkým
povrchem.
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