ECOTEGOLA
Πρωτοποριακή τεχνολογία που εφαρμόζεται σε ελαφρά
αστικά και βιομηχανικά σκέπαστρα.

ECOTEGOLA
ECOTEGOLA -Πρωτοποριακή τεχνολογία που εφαρμόζεται
σε ελαφρά αστικά και βιομηχανικά σκέπαστρα.

1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ
Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, το
Ecotegola ® είναι 100% ανακυκλώσιμο και δεν περιέχει
κανενός είδους τοξική ουσία.

2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Το Ecotegola ® παράγεται σε διάφορα σχέδια και είναι
πανομοιότυπο με τα κλασικά κεραμίδια (τερακότα) . Δεν
μπορείτε να δείτε τη διαφορά μετά από την τοποθέτηση.
3. ΑΦΘΑΡΤΟ
Το Ecotegola® έχει εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής, τόσο
στο χρώμα όσο και στην κρούση. Το Ecotegola® δεν
επηρεάζεται από τις αλλαγές θερμοκρασίας, αντέχει
θερμικές μεταβολές που κυμαίνονται από -40 °C έως + 60
°C. Η παρουσία υψηλής συγκέντρωσης προσθέτων αντί
U.V. , προσδίδουν στο προϊόν μια υψηλή αντίσταση στη
γήρανση.
4. ΕΛΑΦΡΥ - ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Χάρη στο εξαιρετικά μικρό βάρος του Ecotegola ® (2,5
κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο) και το πατενταρισμένο
σύστημα συναρμολόγησης, οι χρόνοι εγκατάστασης είναι
μειωμένοι κατά 50% σε αντίθεση με το κλασικό κεραμίδι
(25 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο), ή του τσιμεντένιου (40
κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο), όπου είναι αναγκαία η
χρήση τσιμέντου κατά την τοποθέτηση. Η ευκολία χρήσης
του Ecotegola®προσφέρει ανεκτίμητα πλεονεκτήματα
στην αποθήκευση,στη μεταφορά και στο εργοτάξιο. Η
μεταβίβαση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι ταχύτερη,
λιγότερο κουραστική και χωρίς κινδύνους. Το Ecotegola ®
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στέγες με ελάχιστη κλίση
10%.
5. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Οι στέγες που κατασκευάζονται με Ecotegola® είναι
ανθεκτικές στο χαλάζι. Το πατενταρισμένο σύστημα
συναρμολόγησης εμποδίζει τον άνεμο και το χιόνι από το
να προκαλέσουν ζημιά. Κατά την τοποθέτηση, τα
κεραμίδια συνδέονται ένα προς ένα με βίδες σε ένα
πέτσωμα από OSB-κόντρα πλακέ ή παρόμοια , επιπλέον
διαθέτουν ένα σύστημα αμοιβαίου κλειδώματος που τα
ενώνει το ένα προς το άλλο καθιστώντας όλη την δομή
ένα ενιαίο σώμα.

6. ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Το Ecotegola χάρη στην ειδική του σύνθεση® είναι
άτρωτο στις πιο ποικίλες ατμοσφαιρικές και χημικές
ουσίες, δεν φοβάται τη διαβρωτική επίδραση του
αλατιού στις παραθαλάσσιες περιοχές, αντιστέκεται
στην επίθεση από μύκητες, μούχλες, άλγη, βακτήρια
και διάφορους μικροοργανισμούς.
7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Το Ecotegola ® δεν είναι ευαίσθητο στις αλλαγές της
θερμοκρασίας. Το χειμώνα δεν απορροφά ούτε το
κρύο ούτε την υγρασία και κατά συνέπεια δεν τα
μεταφέρει στο εσωτερικό του σπιτιού. Το καλοκαίρι,
όταν τα παραδοσιακά κεραμίδια από ψημένη άργιλο
θερμαίνονται λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, το
Ecotegola ® παραμένει σε χαμηλότερη θερμοκρασία,
ενεργώντας ως μονωτής.
8. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
Είναι πλήρως προσβάσιμο, δεν σπάει με την βάδιση
του ανθρώπου στην στέγη.
9. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
Μια κλασική στέγη όταν βάλλεται από χαλάζι ή βροχή, παράγει θόρυβο.
Το Ecotegola ® δεν αντηχεί, αποτρέποντας το αποτέλεσμα του «βουίσματος».
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Οικονομικά Οφέλη Ecotegola®
• Λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας εγκατάστασής του, επιφέρει δραστική μείωση του κόστους
εργασίας
• Δεν χρειάζεται δαπάνες για τη συντήρηση
• Χάρη στη μονωτική του ικανότητα , βοηθάει στην
εξοικονόμηση ενέργειας.
• Δεδομένου του μικρού του βάρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση μιας οροφής
ελενίτ, και δεν είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η φέρουσα δομή επιτρέποντας μια σημαντική εξοικονόμηση κόστους!

Liberty ST
EcoTegola® Liberty ST
Mεγέθη: 27,6 x 35,8 cm
1 m2 /2490g
N° 12 Τεμ = 1,10 m²
Start Up Liberty ST
Μεγέθη: 27,6 x 9 cm
N° 4 Τεμ = 1,08 γραμμικά μέτρα
Λεπτομέρεια του συστήματος
σύζευξης
Portoghese ST
EcoTegola® Portoghese ST
Mεγέθη: 25,4 x 32,8 cm
1 m2 /2410g
N° 13 Τεμ = 1,075 m²

Start Up Portoghese ST
Mεγέθη: 25,8 x 8cm
N° 4 Τεμ = 0,98 γραμμικά
μέτρα
Portoghese ST
EcoTegola® Portoghese ST
Mεγέθη: 24,5 x 33,1 cm 1
m2 /3130g
N° 15 Τεμ = 1,02 m²

Κορφιάτης-Καβαλάρης
Ραχιαίο κεραμίδι Γενικής χρήσης
Μεγέθη: 17 x 35,4 cm
N° 3 Τεμ = 1,009 γραμμικά μέτρα
Start Up
Ραχιαίο κεραμίδι Γενικής χρήσης
Mεγέθη: 17 x 17 cm

ελαφρά αστικά και βιομηχανικά στέγαστρα
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