TRAPÉZLEMEZ
Egy alapanyag,
számtalan lehetőség

A trapézlemez a könnyűszerkezetes építkezések egyik legkedveltebb eleme. A trapéz alakú bordázatokból álló lemez
a nagy felületeken is egyszerűen alkalmazható.
Cégünk 2000 óta forgalmaz és gyárt könnyen szerelhető, gazdaságos és esztétikus megoldásokat kínáló
építőelemeket.
A többféle szerkezeti profillal és bevonattal, valamint gazdag színválasztékban elérhető, sokoldalú felhasználási
lehetőséget kínáló trapézlemezeket igény szerint méretre gyártjuk és helyszínre szállítjuk.

Mire jó a trapézlemez?
A trapézlemez egyedülálló lehetőségeket és komplett megoldásokat kínál az építőipar változatos kihívásaira.
Az acél tetőfedő és homlokzati rendszerekben rejlő lehetőségek számos előnyt nyújtanak a házépítő ipar, a
kereskedelem és a mezőgazdasági épületek tervezői, illetve kivitelezői számára.
A Turbo Pegazus Kft. gazdaságos és kiváló minőségű trapézlemezei esztétikus és tartós anyagból készülnek, és
lehetővé teszik a nagy felületek költséghatékony lefedését.

A könnyen szerelhető és korrózióálló bevonattal rendelkező trapézlemezeket ajánljuk:
•tetőfedésre,
•homlokzat kialakítására,
•kapunak vagy kerítéselemnek,
•teherhordó szerkezet burkolataként való felhasználásra.

Már elérhetőek a szigeteletlen acél tetőhéjazattal rendelkező épületekhez ajánlott, antikondenzációs
páramentesítő filcbevonattal rendelkező trapézlemezek!
A filces bevonatú trapézlemezekkel megelőzhetőek a hőmérsékletváltozás miatt a tető belső oldalán kicsapódó
vízpára (kondenzvíz) okozta károk.

✓ Megakadályozza a korrózió kialakulását és a tető elnedvesedését, valamint az épületben tárolt anyagok,
termények és gépek károsodását.
✓ A filcbevonat magába szívja a nedvességet, ami a megfelelő szellőztetés biztosításával természetesen elpárolog.
✓ A filcbevonatú trapézlemezek használatával nincs szükség a tető utólagos vízszigetelésére.
Tartós megoldást keres? Válasszon a Turbo Pegazus Kft. sokszínű trapézlemez kínálatából!
Legyen szó családi ház, hatalmas gyártócsarnok, raktár vagy üzlethelyiség építéséről, a változatos profilokkal és
színekben elérhető, hatalmas trapézlemez választékunkban egészen biztosan megtalálja, amit keres.

Miért válassza a trapézlemezt?
Egyszerűen szerelhető
A trapézlemezek egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen és egyszerűen szerelhetőek.
Könnyű
A trapézlemezek kicsi súlya lehetővé teszi, hogy olyan tetőkön is használhatóak legyenek, amelyek nem bírnák el a
kerámiacserép súlytöbbletéből eredő terhelést.
Tartós
A trapézlemezek ellenállóak a széllel, a csapadékkal és az UV-sugárzással szemben, ezért szakszerű felszerelés
mellett hosszú éveken át, utókezelésektől mentesen használhatóak.
Nem korrodálódik
A változatos, bordázott kivitelnek köszönhetően, a trapézlemezek tökéletesen elvezetik a csapadékot. Mivel teljes
mértékben víz- és nedvességállóak, ha a felületük nem sérül, nem is rozsdásodnak.
Kiváló ár-érték arány
A trapézlemezek gazdaságos alternatívát kínálnak a tető és a különböző épületek homlokzatának burkolására.

T25
A leggyakrabban választott saját gyártású
trapézlemezünk.

Előnyei:
✓ Szerteágazó felhasználási lehetőség
oldalfal, homlokzati elem, kerítésbetét
✓ Verhetetlen ár-érték arány
✓ Egyszerű rögzítés – mindössze néhány csavarral rögzíthető
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető
✓ Változatos famintás lemezek
Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 990 mm
Teljes szélesség: 1100 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 10 000 mm
Lemezvastagság: 0,4-0,6 mm
Profilmagasság: 25 mm

T7
Az egyik legszéleskörűbb felhasználási területtel
rendelkező trapézlemez.

Előnyei:
✓ Sokrétűen felhasználható – kerítéselemnek,
homlokzatok, oldalfalak burkolataként,
(ál)mennyezetek kialakításához, garázsajtónak,
konténerborításhoz, válaszfalnak, beltéri
burkolatnak, ereszalj burkolására
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető
✓ Famintás lemez esetében mindkét oldalon
famintával szinterezett

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1177 mm
Teljes szélesség: ~1210 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 6 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm
Profilmagasság: 7 mm

T14
A T14-es trapézlemezt homlokzati elemként is
széleskörűen felhasználható trapézlemez.

Előnyei:
✓ Sokrétűen
felhasználható
–
garázsajtók,
konténerborítások, válaszfalak és kerítéselemnek

✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1100 mm
Teljes szélesség: ~1161 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 8 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-0,6 mm
Profilmagasság: 12 mm

T18
A T18 elsősorban homlokzati profilként ajánlott, lakossági
felhasználásra és gazdasági épületeknél is alkalmazható,
nagy merevségű, sűrű bordázattal rendelkező trapézlemez.

Előnyei:
✓ Vízelvezető horonnyal (vízorral) rendelkezik
✓ Masszív tetőfedő profilként is felhasználható
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1075 mm
Teljes szélesség: ~1125 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 8 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-0,75 mm
Profilmagasság: 17,3 mm

T18 ECO
A T18 ECO bordaközi merevítéssel és vízelvezető horonnyal,
az egyik legkiválóbb homlokzati elemként használható
trapézlemez, masszív tetőfedő profilként is felhasználható.

Előnyei:
✓ Vízelvezető horonnyal (vízorral) rendelkezik
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1025 mm
Teljes szélesség: ~1173 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 12000 mm
Lemezvastagság: 0,5-0,75 mm
Profilmagasság: 17,0 mm

T35
A viszonylagosan magas bordázattal és nagy
merevséggel rendelkező T35 az egyik
legelterjedtebb trapézlemez forma.

Előnyei:
✓ Sokrétűen felhasználható – ipari
mezőgazdasági épületek, benzinkutak

csarnokok,

✓ Tetőhéjaláshoz, homlokzati burkolásra vagy
mennyezetként
történő
burkolásra,
illetve
anyagvastagságtól
függően
bennmaradó
zsaluzatként is alkalmazható
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1060 mm
Teljes szélesség: ~1099 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 12 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm
Profilmagasság: 34 mm

T50
Elsősorban lapostetőknél, héjazati profilként
alkalmazott trapézlemez.

Előnyei:

✓ Sokrétű felhasználási lehetőség – hőszigetelő réteg
vagy vízzáró réteg hordozója, tetőhéjazat,
homlokzati burkolat
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető
Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1055 mm
Teljes szélesség: ~1100 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 12 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm
Profilmagasság: 47 mm

T55
A vízelvezető horonnyal rendelkező T55-öt
elsősorban tetőfedő anyagként alkalmazzák, de
homlokzati célú felhasználásra is elterjedt.

Előnyei:
✓ Szerteágazó felhasználási lehetőség – bennmaradó
zsaluzat, mennyezet, szerkezeti lemez.

✓ Magas bordázata miatt kiválóan alkalmas az
alacsonyabb dőlésszögű tetők burkolóanyagaként
való felhasználásra
✓ Az erős szerkezeti borda kialakítása miatt az
alátámasztási
pontok
közötti
távolság
megnövelhető anélkül, hogy a szél- és hóterhelési
paraméterek romlanának
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1200 mm
Teljes szélesség: ~1054 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 12 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm
Profilmagasság: 53 mm

T62
A T62 kifejezetten csarnokok és nagy területű
létesítmények építéséhez alkalmazott szerkezeti
profil.

Előnyei:
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 984 mm
Teljes szélesség: ~1015 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 12 000 mm
Lemezvastagság: 0,6-1,25 mm
Profilmagasság: 61 mm

T80
A T80 a csarnokok és nagy területű
létesítmények építéséhez alkalmazott, és
kizárólag beltérre ajánlott szerkezeti profil.

Előnyei:
✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 1130 mm
Teljes szélesség: ~1165 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 14 000 mm
Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm
Profilmagasság: 82 mm

T90
A T90 kifejezetten az ipari létesítmények
építésében alkalmazott magas szerkezeti profil.

Előnyei:
✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 945 mm
Teljes szélesség: ~985 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 12 000 mm
Lemezvastagság: 0,6-1,5 mm
Profilmagasság: 87 mm

T135-930
A T135-930 kifejezetten ipari és főként beltéri
felhasználásra szánt, nagy fesztávú, teherhordó
szerkezetekben alkalmazott trapézlemez.

Előnyei:
✓ Kivételesen nagy
trapézlemez.

terhelhetőségű

szerkezeti

✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 930 mm
Teljes szélesség: ~974 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 14 000 mm
Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm
Profilmagasság: 136 mm

T135-950
A T135-950 kifejezetten ipari és főként beltéri
felhasználásra szánt, nagy fesztávú, teherhordó
szerkezetekben alkalmazott trapézlemez.

Előnyei:
✓ Kivételesen nagy
trapézlemez.

terhelhetőségű

szerkezeti

✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 950 mm
Teljes szélesség: ~994 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 14 000 mm
Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm
Profilmagasság: 134 mm

T153
A T60 kifejezetten ipari és elsősorban beltéri
felhasználásra szánt, nagy terhelhetőségű,
magas szerkezeti profil.

Előnyei:
✓ Kivételesen nagy
trapézlemez.

terhelhetőségű

szerkezeti

✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 840 mm
Teljes szélesség: ~880 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 14 000 mm
Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm
Profilmagasság: 153 mm

T160
Az egyik legszéleskörűbb felhasználási területtel
rendelkező trapézlemez.

Előnyei:
✓ Kivételesen nagy
trapézlemez.

terhelhetőségű

szerkezeti

✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.

Műszaki adatlap
Fedőszélesség: 750 mm
Teljes szélesség: ~790 mm
Ajánlott max. lemezhossz: 14 000 mm
Lemezvastagság: 0,75-1,0 mm
Profilmagasság: 161,5 mm

Miért válassza
trapézlemezeit?

a

Turbo

Pegazus

Kft.

40.000 m²-es telephelyünkön hatalmas árukészlettel
állunk az Ön rendelkezésére trapézlemezekből, I. és II.
osztályú szendvicspanelekből, illetve egyéb tetőfedő
anyagokból, továbbá a hozzájuk tartozó kiegészítő
termékekből.
➢ Minden felmerülő ügyféligényre van optimális
megoldásunk.
➢ Szolgáltatásaink Magyarország egész területén
elérhetőek.
Telephelyünkön 2019 óta több önerőből megvalósult
fejlesztést hajtottunk végre, így ma már lehetőség nyílik
arra, hogy vásárlóink kényelmesen körbejárják a
területet és szakértő kollégáink segítségével
megismerjék a különböző szerkezeti elemeket, illetve
beépítési lehetőségeket.

Innovatív trapézlemez gyártó gépsorunk segítségével akár 9 méter hosszúságban és a RAL színskálán található
szinte bármely színben le tudjuk gyártani ezeket a változatos felhasználásra szánt burkolóelemeket.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Személyre szabott ajánlat.
Teljesen egyedi trapézlemez gyártás, akár kis mennyiségben is.
Folyamatos és bőséges árukészlet.
1-2 munkanapos megrendelésteljesítés.
Szaktanácsadás és tervezés.
Saját gyártóüzem és precíz gyártási szolgáltatások.
Kifogástalan minőség.

A Turbo Pegazus Kft. trapézlemezei komplex megoldásokat kínálnak a különböző építési kihívásokra.
Keresse szakértő kollégánkat bizalommal!

TURBO PEGAZUS KFT.

Cím: Mikepércs, 47-es főút 12-es km-kő
Telefon: 06-52-569-021 / 06-20-368-8385 / 06-30341-3507

Fax: 06-52-569-022
E-mail: turbopegazus@gmail.com
Web: https://www.turbopegazus.hu/

FB: @TurboPegazusKft

