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A Zambelli csapadékvíz-elvezetési termékcsaládjával Ön 

egyszerűen mindenre felkészült. Európa legátfogóbb és leg-

változatosabb csapadékvíz-elvezetési termékválasztékát kínál-

juk Önnek. Mintegy 3000 fajta, precízen szerelhető termékkel, 

kiváló szolgáltatással és számos praktikus megoldással meg-

felelünk minden olyan igénynek és követelménynek, amelyet 

az építtetők a kivitelezőkkel, és a kivitelezők velünk szemben 

támasztanak. A Zambelli által gyártott csapadékvíz-elvezetési 

rendszer azt jelenti: kiváló minőségű, tartós és praktikus.

A Zambelli azonban nemcsak tartozékokat és egyedi alkatrés-

zeket szállít, hanem ezzel egyidejűleg teljes rendszermegold-

ást kínál Önnek a professzionális csapadékvíz-elvezetéshez. 

Praktikusan használható, esztétikailag igényes és gazdaságos. 

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
MINDEN ESETRE.



SZERELÉS ÉS ALKALMAZÁS 

CSATORNATARTÓ KÉSZLET SZENDVICSPANELEKHEZ

EGYSZERŰ RENDELÉS! 

MINDEN SZENDVICS? EGYSZERŰEN GYORS ÉS GYÖNYÖRŰ. 

1. LÉPÉS: 

2. LÉPÉS:

3. LÉPÉS: 

Helyezze fel a felső íves tartót, és csavarozza be a megadott 

lyukakba.

A mellékelt csavarok segítségével rögzítse megfelelően a 

csatornavasakat a felső íves tartó elülső részéhez (lejtéssel/

lejtés nélkül).

Függessze fel az ereszcsatornát és hajlítsa be a füleket.

Használja praktikus megrendelőlapunkat a 
rendelés leadásához! 
Kérésre más trapéz alakú minták és méretek 
is rendelhetők.  

www.zambelli.com/Gutter-hook-set-for-sandwich-panels-order-form

Ha nincs sok időnk, szívesen eszünk egy szendvicset. Ez 

most már a tetőfedésre is igaz. Az, akinek kevés az ideje, az 

új, szendvicspanelekhez kifejlesztett Zambelli csatornatartó 

készletet használja. 

Mostantól ez az ereszcsatorna-szerelésre is vonatkozik. 

Mert az időigényes ideiglenes megoldások helyett ez az 

alkalmazás-optimalizált megoldás egyszerre gyors és ízléses. 

FONTOS JELLEMZŐK ÁTTEKINTÉSE

 280-as (csak 0 mm és 60 mm közötti magvas-

tagság esetén), 333-as és 400-as méretben 

kapható az összes szokásos szendvicspanelhez. 

 Előre beállított oldalsó csavaros csatlakozás a 

felső íves tartón. 

 5° és 15° közötti tetőhajlásszögekhez használható.

 Nem szükséges a kampók hajlítása 

 0 mm-től 160 mm-ig terjedő magvastagságokhoz 

alkalmas.

Névleges méret Magvastagság

400-30/5 120 - 160 mm  

400-30/5 80 - 100 mm  

400-30/5 0 - 60 mm  

333-30/5 120 - 160 mm  

333-30/5 80 - 100 mm  

333-30/5 0 - 60 mm  

280-30/5 0 - 60 mm  

Kész a
felszerelésre

5 - 15°
os lejtéshez

A Zambelli csatornatartó készlet egy felső íves tartóból, 

csatornatartóból, tömítésből és csavarokból áll. A készlet 

horganyzott  és színes horganyzott  bevonatú anyagból 

kapható. 

Két alkotórész: A felső íves felső tartó és a 
szendvicspanelekhez igazított csatornatartó.


