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PREZENTACJA

Fińskie gonty bitumiczne
STEMA Sp. z o. o. jest firmą
z wieloletnią tradycją
i marką doskonałego produktu.
Od 1990 roku jesteśmy
obecni na rynku budowlanym,
stworzyliśmy profesjonalną
sieć dystrybutorów
w całym kraju.
Naszą strategią jest świadczenie usług na
poziomie pozwalającym spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów przy jednoczesnym zagwarantowaniu
najwyższej jakości oferowanych towarów,
oraz stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Rozumiejąc potrzeby swoich klientów
STEMA oferuje gonty bitumiczne renomowanej marki KATEPAL, produkowane w Finlandii od 50 lat, należące do pokryć najbardziej uniwersalnych. Dzięki
wysokiej jakości, trwałości, bogatej kolorystyce, łatwości i szybkości montażu zajęły trwałe miejsce wśród stosowanych
w Polsce pokryć dachowych, cieszących się uznaniem i bardzo dobrą
opinią wśród nabywców. Gonty bitumiczne SuperKATEPAL wykonane
są z materiału używanego dotychczas
tylko w najbardziej wymagających zastosowaniach. Modyfikowanie elastomerem SBS wpływa na wysoką jakość
produktów - gonty są elastyczne nawet
w niskich temperaturach, nie pękają, są
wytrzymałe na wielokrotne zginanie, są
bardziej odporne na zjawiska atmosferyczne i starzeniowe. Dlatego nasze gonty
zasługują na nazwę SuperKATEPAL™.

Dach z gontów jest wodoszczelny. Dzięki montażowi na zakład wszystkie szczeliny są przykryte, powłoka dachowa „nie
odłazi” ani nie rdzewieje. W czasie zimy
śnieg i lód zgromadzony na chropowatej, granulowanej powierzchni pozostaje
na dachu i nie spada na głowy mieszkańców, a podczas deszczów i silnych
wiatrów dach jest komfortowo cichy.
Gonty SuperKATEPAL dostępne są
w kształcie sześciokątnym i prostokątnym Rocky, w wielu wariantach kolorystycznych.

 wymiar jednego gontu – 320 x 1000 mm
 powierzchnia krycia z jednego opakowania – 3 m2
 ciężar na powierzchni dachu – ok.
9 kg/m2

Gonty bitumiczne KATEPAL są zgodne
z Polską Normą PN-EN 544:2000.
Oferta zawiera pełen system niezbędnych
akcesoriów:
 pasy brzegowo-kalenicowe – samoprzylepne i wykonane z tego samego
materiału, co gonty;
 taśmy specjalne – dostarczane w rolkach – niezbędne do obróbki koszy dachowych, kominów, okien połaciowych;
 uszczelniacz K-36, produkt niezbędny
do prawidłowej i trwałej obróbki koszy, a także do wszelkich innych prac
obróbkowych;
 papa podkładowa U-EL 60/2200 modyfikowana SBS, z samoprzylepnym
zakładem.
Dachowe akcesoria wentylacyjne - piękno i trwałość domu oraz dachu w dużej
mierze zależą od dobrej wentylacji. Właściwa wymiana powietrza stanowi o zdrowiu mieszkańców i trwałości domu. Szeroka gama dachowych akcesoriów wentylacyjnych ze starannie dopracowanym
systemem przejścia przez połać dachową,
zapewnia prawidłowy przepływ powietrza, wodoszczelność, a także spełnia walory estetyczne. Stosując systemowe akcesoria mamy pewność trwałości całego dachu i jego prawidłowej eksploatacji.
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