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Jumtu un fasāžu apdarei,
ūdens noteksistēmas
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KME Group 1

KME Germany AG & Co. KG ar mītni Osnabrikā (Vācija)
ir meitas uzņēmums vienam no pasaules lielākajiem
kapara un kapara sakausējumu ražotājiem KME Group
S.p.A. no Florences (Itālija).
Kapara velmējumi arhitektūrai un būvniecībai
Ilgmūžība, stipra noturība pret ārējās vides faktoru
iedarbību, kā arī izteiksmīga optika padara kaparu par
ideālu apdares materiālu ēku jumtiem, fasādēm un
atbilstošām ūdens noteksistēmām.
TECU® virsmas:
TECU® Zelts
TECU® Misiņš
TECU® Bronza
TECU® Alva
TECU® Patina (vecināts zaļš)
TECU® Oxid (vecināts brūns)
TECU® KlassiK

TECU ® Sistēmu elementi
TECU® Šķindeļu sistēmas
TECU® Rombu sistēmas
TECU® Šķindeļu sistēmas un TECU® Rombu
sistēmas līdzās īpašai estētikai nodrošina
nozīmīgas ekonomiskās priekšrocības ēku fasāžu
noformēšanā: elementu ieklāšana/instalēšana
notiek ļoti vienkārši, sistēmas detaļas iekabinot
vienu otrā.
Šķindeļu un rombu elementu visas malas ir
atliektas 180° leņķī; attiecīgi katras divas malas ir
atlocītas vai nu uz priekšu vai atpakaļ un tādējādi
ir iekabināmas viena otrā. Ir pieejami attiecīgi no
labās vai no kreisās puses ieklāšanai paredzēti
elementi.

TECU® Paneļi
TECU ® paneļi - atkarībā no dizaina – ir fasādes
elementi ar divpusīgu pamatni garumā līdz 4000
mm un platumā līdz 500 mm. Paneļu montāža
objektā notiek saskaņā ar ierievja un gropes
principu vai paneļu malām nedaudz pārklājot vienai
otru.
Paneļi ir montējami dažādos virzienos - vertikāli,
horizontāli vai diagonāli. Atkarībā no konstrukcijas
principa ir pieejami trīs pamatveidi:

• S as tiprināmi (ar ierievi un gropi) ver tikāli paneļi
ar gludu fasādes noformējumu
• S as tiprināmi horizontāli paneļi (ar ierievi un gropi)
ar gludu fasādes noformējumu
Rombu vai šķindeļu elementus rūpnīcā ir iespējams • S peciāli paneļi ar redzamiem vai s lēptiem
apstrādāt atbilstoši projekta prasībām, izmantojot
montāžas stiprinājumiem, ieklājami dažādos
parastās apstrādes metodes – tos var liekt, kantēt
virzienos ar gludu fasādes noformējumu vai ar
u.tml. Tas ļauj atsevišķos elementus pielāgot
pārklāšanos
ēku malu/stūru pieslēgumiem un savienojumiem
ar citām ēkas daļām vai detaļām piem. logiem
vai durvīm. Rezultātā tiek iegūta homogēna un
hidroizolējoša ēkas fasāde.
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TECU ® Kasetes

TECU® kapara lokšņu un ruļļu materiāls

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 profilējot un/vai izgatavotas saskaņā ar
klienta ierosinājumiem vai specifikāciju.

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

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® Produkti ir ilgmūžīgs materiāls, kas piesaista
ar savu estētiku un iespējām izveidot sarežģītas
konfigurācijas iesegumus un detaļas. Kapars izceļas
ar tā plašajām apstrādes variācijām, dabisko nokrāsu
un savienojamību ar citiem materiāliem. Kapara jumtiem 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.

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:
• Pus apaļas teknes (garums 3 līdz 6 m)
• Kantainas teknes (garums 2 vai 3 m)
• Atbils toš i tekņu s tiprinājumus
• Notekas caurules
• Notekas cauruļu s tiprinājumi
• Plaš u piederumu s ērija
• Būvniecības profili
• Lapu un s abiru aiztures s is tēmas
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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 konfigurācijas 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.

KME Germany AG & Co. KG
Postfach 3320
49023 OSNABRÜCK
Klosterstraße 29
49074 OSNABRÜCK
DEUTSCHLAND
Fon +49 541 321-4329
Fax +49 541 321-4320
www.kme.com
info-forum@kme.com
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