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TECU® Produkti  

Jumtu un fasāžu apdarei, 
ūdens noteksistēmas 

Member of the
KME Group
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TECU® lietus ūdens noteksistēmas

Lietus ūdens noteksistēmas komponenti no KME 
Architectural Metals GmbH & Co KG (Vācija), 
teicami papildinās TECU ® jumta un fasāžu 
sistēmas.

Lietus ūdens noteksistēmas tiek ražotas no TECU® 
materiāliem atbilstoši  DIN 1172 prasībām. Lietus 
ūdens noteksistēmas ir pieejamas gan no kapara 
gan titāncinka.

TECU® lietus ūdens noteksistēmu klāsts:
)m 6 zdīl 3 smurag( senket saļapasuP  •

)m 3 iav 2 smurag( senket saniatnaK  •
 sumujānirpits uņket išotslibtA  •

seluruac saketoN  •
imujānirpits uļuruac saketoN  •

ajirēs umuredeip ušalP  •
il fiorp sabīceinvūB  •

samētsis serutzia uribas nu upaL  •

TECU ®  Kasetes

TECU®  Kasetes ir fasādes elementi (visas malas 
ir kantētas un ar atloci) ģeometriskās proporcijās 
1:1 līdz 1:4. Fasādes kasetes tiek ražotas tās  
individuāli profi lējot un/vai izgatavotas saskaņā ar 
klienta ierosinājumiem vai specifi kāciju.

Attiecībā uz ģeometrisko formātu, piestiprināšanas 
principu un salaiduma vietu noformējumu, 
apšuvuma kasešu konstruktīvās īpašības pieļauj 
plašas variācijas iespējas. Pateicoties kasešu 
uzbūvei ir iespējams izmantot lielus kasešu 
formātus, lai panāktu iecerēto optiku.

Pie apakškonstrukcijas kasetes tiek stiprinātas 
kniedējot, piestiprinot ar skrūvēm vai iekarinot 
ķīļos.

TECU® kapara lokšņu un ruļļu materiāls

Ideāli piemērots individuālai un brīvai formu izveidei, 
kā arī jumtu un fasāžu klasiskajam noformējumam. 
Ieklāšana notiek pēc jumiķa vai skārdinieka amata 
prakses instrukcijām.

TECU® Produkti ir ilgmūžīgs materiāls,  kas piesaista 
ar savu estētiku un iespējām izveidot sarežģītas 
kon�gurācijas iesegumus un detaļas. Kapars izceļas 
ar tā plašajām apstrādes variācijām, dabisko nokrāsu 
un savienojamību ar citiem materiāliem. Kapara jum-
tiem un fasādēm nav nepieciešama papildus apkope, 
līdz ar to tie ir ekonomiski un ērti eksplautācijā.

TECU® loksnes un ruļļu materiāli ir ražoti saskaņā ar 
EN 1172 normu un KME iekšējām stingras kvalitātes 
kontroles pamatnostādnēm. Ražošanas prasības 
attiecībā uz izmēriem un īpašībām ir striktākas nekā 
noteiktās standarta kvalitātes robežas. 



® = registered trademark
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KME Germany AG & Co. KG
Postfach 3320
49023 OSNABRÜCK
Klosterstraße 29
49074 OSNABRÜCK
DEUTSCHLAND
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Fax +49 541 321-4320
www.kme.com
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Jumtutirgus.lv
Ekspozīcijas adrese: Slokas iela 111
Rīga, LV-1067
Latvija
M +371 25760606
T/F +371 67540403
info@jumtutirgus.lv
www.jumtutirgus.lv
    

Jumtutirgus.lv ir KME Germany AG & Co. KG un KME Architectural Metals 
GmbH & Co KG - kapara izstrādājumu, velmējumu un sistēmu ražotāja 
autorizēts pārstāvis Latvijā.

TECU® Kapara materiāli:
• pievilcīga estētika jaunceltnēm
• autentiskums restaurācijas darbiem 
• ilgmūžība - kapara jumts kalpo vairāk kā 100 gadus
• iespējas izveidot sarežģītas konfi gurācijas iesegumus un detaļas
• izturība, noturība pret rūsu
• kapara jumtiem un fasādēm nav nepieciešama papildus apkope -  

  tie ir ekonomiski un ērti eksplautācijā

Mēs uzturam atklātu dialogu ar mūsu klientiem, lai varētu strādāt kopā, lai 
attīstītu pievilcīgus, atjautīgus un ekonomiski izdevīgus risinājumus atbilstoša 
jumta seguma vai fasādes noformēšanā gan jaunceltnēm gan restaurācijas 
darbiem.

• atbilstoša risinājuma izvēle, tehniskās konsultācijas
• materiāla aprēķins, pasūtījuma noformēšana un piegāde
• specializēta apmācība par produkcijas pielietošanu

Respektējot klientu vēlmes un vajadzības, Jumtutirgus.lv komanda ir spējusi 
rast piemērotāko risinājumu atbilstoša materiāla izvēlē, palīdzējusi ar savām 
zināšanām un pieredzi.




