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Συνδυασμός τύπου/χρωμάτων

γραμμή επικοινωνίας
800 11 20650

Euro Standard Euro Bin Euro King Euro Sea

Τύποι

P48 rosso sfummato F48 marrone chiaro N48 blu U48 blu scuro

A48 rosso T100 D48 ardesia E48 grigio cathredrale M48 grigio chiaro

B48 rosso scuro G48 marrone scuro H48 verde chiaro I48 verde scuro

Χρώματα

Λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα
και σύγχρονη αισθητική!

Ασφαλτικά Κεραμίδια
τα μόνα με APP και διπλό οπλισμό
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1. Ορυκτή Ψηφίδα 2. Άσφαλτος: Αποσταγμένη και τροποποιημένη με APP

3. Διπλή ενίσχυση με πολυεστέρα 110gr και υαλόπλεγμα 50gr

4. Τροποποιημένη άσφαλτος 5. Αντιολισθητική άμμος

Δομή
Τα κεραμίδια Eurotegola έχουν διπλό οπλισμό με πολυεστέρα 
και υαλόπλεγμα και  είναι τα μοναδικά τροποποιημένα με ΑPP 
(ειδικό πλαστομερές). 

Η σύνθεση αυτή παρέχει υψηλή μηχανική αντοχή και ελαστικό-
τητα, σταθερότητα διαστάσεων, αντοχή στο σχίσιμο ή το 
σπάσιμο, άμυνα στις κλιματολογικές και ατμοσφαιρικές 
συνθήκες, καθώς επίσης μόνωση και προστασία σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες.

Αξεσουάρ-Εργαλεία
Η πλήρης γκάμα αξεσουάρ και εργαλείων, που αφορούν τα ασφαλτικά κεραμίδια και όχι μόνο, έχουν σκοπό να λύσουν τα χέρια του 
μάστορα-τεχνίτη και να τον βοηθήσουν στην αναβάθμιση της αισθητικής και της ασφάλειας των κατασκευών. 

Ασφαλτική κορυφή Εξαερισμός ασφαλτικής 
κορυφογραμμής

Εξαερισμός ασφαλτικού
κεραμιδιού

Βάση για ασφαλτικό 
κεραμίδι Ø 100

Εξαερισμός (υψηλός)
 Ø 100 με καπάκι

Βάση κεραίας
Ø 100

Ταινία Punto Kόλλα σε φυσίγγιο 400 gr 

Στοπ χιονιού Καρφιά γαλβανιζέ πλατυκέφαλα 20 mm Σπάτουλα ασφαλτικής κόλλας Κόλλα σε δοχείο 5 Kg

Εφαρμογή
Τα ασφαλτικά κεραμίδια είναι ένα ελαφρύ προϊόν κάλυψης και 
στεγανοποίησης των στεγών/κεραμοσκεπών με διαρκώς 
αυξανόμενη χρήση στην Ελλάδα. 

Βρίσκουν εφαρμογή σε κατοικίες όλων των ειδών χάρη στην 
αισθητική τους υπεροχή. Το χαμηλό τους βάρος τα καθιστά 
ιδανικά για τοποθέτηση σε προκατασκευασμένες κατοικίες. 

Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν σε πέργκολες και σκέπα-
στρα λόγω της εξαιρετικής τους αντοχής.

Πλεονεκτήματα

• Τα μοναδικά τροποποιημένα με ΑPP και διπλό οπλισμό 

• Μεγάλη αντοχή στο βάρος (περπάτημα κατα την 
    διάρκεια εργασιών), στις  ακραίες καιρικές συνθήκες 
    (υψηλή βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι, χιόνι κτλ.)

• Ιδανική σταθερότητα διαστάσεων για εύκολη και 
    γρήγορη τοποθέτηση

• Αντοχή σε μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα (-50οC έως         
    τους +90οC) και στις γρήγορες μεταβολές της θερμοκρα-    
    σίας. Ιδανικά για το ελληνικό κλίμα

• Μικρό βάρος για την στέγη (11kg/m2)

• Εύκολα στην μεταφορά και την τοποθέτηση

• Δυνατότητα τοποθέτησης σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες    
    ακόμη και σε κάθετες (πχ τοίχοι)

• Αισθητική υπεροχή. Η ποικιλία χρωμάτων (12 χρώματα)     
    και σχεδίων (4 σχέδια) μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις 
    απαιτήσεις. 

• Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στις πιο 
     ανταγωνιστικές τιμές

Λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα 
και σύγχρονη αισθητική!
Λειτουργικότητα και ποιότητα συνδυάζονται αρμονικά σε μια 
στέγη Tsialos με ασφαλτικά κεραμίδια Eurotegola. 

H μεγάλη ποικιλία σε χρώματα και σχέδια καλύπτει κάθε 
αρχιτεκτονική απαίτηση. 

Τοποθετούνται εύκολα σε οποιοδήποτε τύπο στέγης και 
επιφάνειας και διακρίνονται για την υψηλή τους ανθεκτικότητα 
και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες.
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