
Die 3-Punkt-Verbindung
für Meisterstutzen und Meisterbogen

A Zambellinél választhat

A RIB-ROOF födémrendszer számos anyagból és különbözö vas-

tagságú anyagösszetételben áll rendelkezésére. A mi hiánytalan 

kellékválasztékunkban egyebek között azonos anyagból készített 

forma-darabokat, rendszer-elemeket és kiegészítö felszereléseket 

találhat. A rögzítöelemek (csúszócsiptetők) aluminium-cink, ötvö-

zött acél és réz kivitelben is választhatók.

KIFEJLESZTETT FÉM

FÖDÉMRENDSZEREK

Az Ön objektumai számára a RIB-ROOF fém tetőrendszert ajánljuk 465 és 500mm 

szélességben valamint a mellékelt RAL színárnyalatokban (RAL=Ausschuss für 

Lieferbedingungen und Gütesicherung, ma Deutsches Institut für Gütesicherung 

und Kennzeichnung, azaz Minőségbiztosítási és Jelölési Német Intézet, amely a 

színskála szabványosításáról ismert).

RIB-ROOF
Fém tetőrendszerek

…minden, amire egy tetőnek szüksége van!

Egyéb kérdés?

A RIB-ROOF 465 és RIB-ROOF Speed 500-ra vonatkozó további adato-

kat a www.zambelli.de oldalon talál. 

Amennyiben további kérdései vannak a termékeinkkel és szolgál-

tatásainkkal kapcsolatban, hívjon fel vagy küldjön nekünk E-mail-t 

– örömünkre szolgál, hogyha személyesen elmagyarázhatjuk a 

RIB-ROOF előnyeit.

RIB-ROOF Speed 500 –
A födémrendszer az előnnyel.

■  DiBt építésfelügyeleti engedélyezés
Nr. Z-14.1–473 (acél), Nr. Z-14.1–474 (alumínium)

■  1,5°-os tetődőléstől alkalmazható
■  áthatolás mentes felszerelés csúszó csiptetőkkel vagy 

csiptetősorral, ezzel nincs perforálva a vízvezető felület, nagy tetőfelületek 

esetén optimális tágulási képességekkel rendelkezik

■  Saját súlyát elbírja külön támasztási rendszer nélkül és járható, 
ezért alkalmas az összes szokványos alkalmazási területen a hosszmerevítőkre 

vagy teljes felületu˝ támaszoknál, az egyrétegu˝ hátsó szellőztetésu˝ 

hidegtetőktől egészen a hőszigetelt szellőztetésmentes tetőkonstrukciókig.

■  legegyszeru˝bben, leggyorsabban felszerelhető még alacsony 
hőmérséklet mellett is, mivel a csúszó csiptetőket nem kell előzetesen 

felszerelni és nincs szükség a forma lemezek gépi hajlítására.

■  keresztillesztés nélkül, mivel gyakorlatilag hosszanti irányban nincs kor-

látozva, kész forma lemezek 33m-ig teherautón szállíthatók, azon túl közvetlen 

az építkezés helyén formálhatók felszerelésünkkel.

■  Standard építési szélesség 500mm
kúpos és kúposan domborított forma lemezek

■ más építési szélességek kérésre
■  domborított forma lemezek 2 m-es sugártól kezdődően,

kisebb sugarak kérésre

■  teljes kellékválaszték
■  a legnagyobb anyag és színválaszték
■  Az forma lemezek az orom fele felállítva illetve a csatorna 

irányába lefele hajlítva, készen kaphatók.

A Zambelli azt nyújtja Önöknek,
amire szüksége van.

Annak érdekében, hogy a Zambelli RIB-ROOF-ja segítségével a 

legjobb eredményeket érje el, mi tanáccsal is és tettel is Ön mellet 

állunk. 

Részletes tanácsokat nyújtunk, és a know-how-unkat a rendelkezé-

sére bocsátjuk. Már projektje tervezési idöszakában is támogatjuk 

Önt részletes információkkal, tanácsokkal – kezdve a brosúráktól és a 

pályázatfogalmazásig, a részletes CAD-rajzokon keresztül egészen a 

különleges megoldások igényes kidolgozásáig. 
 

A kivitelesési fázisra egy részletes szerelési ùtmutatást kap tőlünk. 

Kérésre Önt és munkatársait gyakorlati felkészítö kurzusokban 

részesítjük. 
 

Hogyha az Ön projektje különleges megoldásokat igényel, a mi 

szakembereink kísérik Önnél a felszerelést és személyesen is be-

kapcsolódnak a munkálatokba. Gyorsan és közvetlenül a segítségére 

lesznek, megoldani a kihívásokat. 

Szín valasztása

Mint az alkotások minden formájában, az építészet területén is a 

szín megválasztása a kor divatáramlatai után irányul. 
 

Ahhoz, hogy az Ön tervmunkái a kivitelezés területén is mindig 

stílusos és aktuális módon érvényesüljenek, a standard-szín progra-

munkat mindig a vezetö trendekhez igazítjuk. 
 

Az Ön költségei kiméltes szinten tartása érdekében a raktáron levő 

készletünk a színek legjellemzöbb készletére szorítkozik. Megfelelő 

mennyiség és szállítási határidő esetén természetesen más színek, 

anyagvastagságok és lakkminőségek is - részben felár nélkül – 

kivitelezhetök.
 

A szállításra kész színeket és anyagokat tartalmazó aktuális 

ajánlatunkat az alábbi táblázatban találja meg. Speciális elvárások 

esetén kérjük, hogy közvetlenül hozzánk forduljon – mi szívesen 

rendelkezésére állunk olyan információkkal, amelyekkel a Zambelli 

segítségével megfelelö színt választhat projektjéhez.

Alapszínek raktári készleten. A szállítási idő megállapodás alapján.

HIÁNYTALAN KELLÉKVÁLASZTÉK SAJÁT SÚLYÁT ELBÍRJA KÜLÖN

TÁMASZTÁSI RENDSZER NÉLKÜL

ÉS JÁRHATÓ

1,5°-OS TETŐDŐLÉSTŐL KEZDÖDÖEN PONTOS, GYORS FELSZERELÉS

Practical Guide
for Planning and Installing
RIB-ROOF METAL ROOFING SYSTEMS

Zambelli

RIB-ROOF GmbH & Co. KG

Hans-Sachs-Straße 3 + 5

D-94569 Stephansposching

+49 (0) 99 31 8 95 90 - 0

+49 (0) 99 31 8 95 90 - 49

rib-roof@zambelli.de

zambelli.de

Telefon

Fax

E-mail

www

MADE IN GERMANY

Fényezett stukkódizájnos 0,7/0,8/0,9/1,0 mm

alumínium

Fényezett stukkódizájnos alumínium 0,8/1,0 mm

mindkét oldalán védőréteggel

Alumínium-cink 0,63/0,75 mm

acélmaggal

Titáncink  0,7/0,8/1,0mm
fényezett vagy patinázott

Réz/ТЕСU® 0,6 mm

Sima alumínium  0,7/0,8/0,9/1,0 mm

mindkét oldalán szalagbevonattal

Acéllemez  0,63/0,75 mm

mindkét oldalán szalag-horganyzással és szalagbevonattal

További nyersanyagok és különleges felületek igény szerint.

0,63 mm-es acéllemez, mindkét oldalon szalag-horganyzás és színes bevonat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,7 mm-es alumínium, sima, színes bevonattal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1,0 mm-es alumínium, sima, színes bevonattal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Felületkezelés: Felsö részen 25μm polieszter-szalagbevonat RAL színárnyalatokban, a visszáján világos hátoldal-védőlakkal
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A színképek a RAL-színskálának megfelelöek 



RIB-ROOF – a rendszer előnye 

ÁTHATOLÁS-MENTES FELSZERELÉS

RIB-ROOF 465
Tapasztalatból alapján jó!

Rendszer-választék
RIB-ROOF SPEED 500

RIB-ROOF SPEED 500
Az előnyök összege

A Zambelli RIB-ROOF-ja egyaránt kapható konvex és konkáv domborí-
tással valamint kónikus és kónikusan domborított alakos pályával. A 
kialakítás és a domborítás gyárilag történik vagy a helyszínen mozgó 
berendezéseken. A RIB-ROOF-al maximális kialakítási szabadsággal 
rendelkezik a projektjei tervezéséhez és kivitelezéséhez.

A formák sokasága

A RIB-ROOF segítségével értékes szerelési időt takaríthat meg. Az for-
ma lemezeket egyszeru˝en be kell reteszelni a rendszer részét képező 
tartócsiptetőkbe. A csiptetők előzetes felszerelése és beállítása éppú-
gy nem szükséges mint a falcolás vagy az utólagos gépi szegélyezés. 

A RIB-ROOF alakos lemezek gyári orom- vagy csatornaoldali lesarkítás-
sal ill. felhajtással kaphatók. Az előgyártott kellékek teljes választéka 
megkönnyíti a RIB-ROOF-al végzendő munkát, rugalmas és hatékony 
tervezést és gyors szerelést tesz lehetővé. 

Az összes kellék-alkatrész, mint a zuhanásgátló rendszer, a hófogór-
endszer, a felhágó- és napelem-tartók áthatolás-mentesen vannak a 
forma lemez gerincére szerelve. 

Rendszer-választék
RIB-ROOF 465

A RIB-ROOF alakos lemezei egyenes, kúpos, 
domborított vagy kónikusan domborított kivitelben 
kaphatók. A 32m-nél hosszabb lemezeket kérésre a 
mozgó hengerlő-berendezéseinkkel az építőtelepen ⁄ 
helyszínen gyártjuk és domborítjuk. 

A szabványos szélességeken kívül kérésre szívesen 
rendelkezésükre állunk más méretek elkészítésében 
is. 

A RIB-ROOF Speed 500 a Zambelli cég legújabb 
fejlesztménye. az összes szokványos formában 
szállítható, még gyorsabban felszerelhető, és a hosszú 
alakos pályák számára még jobb csúszó-képességet 
biztosít. 

A RIB-ROOF az igényes tetőkonstrukciók egyszeru˝ 
és gyors kivitelezésének fém tetőrendszere. A 
Zambelli több mint 30 éve nemzetközi sikerrel 
gyártja ez a rendszert.

1. Az első csiptetősor felhelyezése 1. Az első csiptetősor felhelyezése

2. Az első forma lemez beakasztása 2. Az első forma lemez beakasztása

3. A következő csiptetősor felhelyezése 3. A következő csiptetősor felhelyezése

4. A következő forma lemez felhelyezése 4. A következő forma lemez felhelyezése

Most és gyorsan –
a RIB-ROOF-al!

A RIB-ROOF alakos lemezeket egyszeru˝en a rendszer részét képező 
csúszó-csiptetőkbe kell reteszelni. A csúszó-csiptetők pozíciója lerakás-
nál önmagától adódik. Nincs szükség előzetesen felszerelt csúszókapc-
sokra, az alakos lemez falcolásra vagy utólagos gépi szegélyezésre.

A forma lemez szabványos szélessége 
500mm Szabványos csiptető Kúpos forma lemez

Csiptetőléc Csiptetőrúd Domborított
alakos lemez Fordított csiptető 

Fogasléc Alakkitöltő felül Oromfödő Szellőző oromfedő

Oromszegély-
akasztóprofi l Oromszegély-fedő Szegélylemez Csatornabefolyó

lemez

Csatornafal Szellőztető fogasléc Alakkitöltő alul Csatornavinkli

Hófogócső Hófogócső-csatlakozó Szorítókapocs Jégtartó

Napelem ⁄ villám-
hárító-tartó Rögzítési vinkli Felhágó-tartó Coil

Különleges él-elem Kávatoldat Szerszámok Zuhanásgátló

Forma lemez Domborított
forma lemez Szabványos csiptető 

Start-kapocs Vég-kapocs Rögzített pontú kapocs Átlós kapocs

Fogasléc Alakkitöltő felül Oromfödő Szellőző oromfedő

Oromszegély-
akasztóprofi l Oromszegély-fedő Szegélylemez Csatornabefolyó

lemez

Csatornafal Szellőztető fogasléc Alakkitöltő alul Csatornavinkli

Hófogócső Hófogócső-csatlakozó Szorítókapocs Jégtartó

Napelem ⁄ villám-
hárító-tartó Rögzítési vinkli Felhágó-tartó Coil

Különleges él-elem Kávatoldat Szerszámok Zuhanásgátló

GYÁRILAG LESARKÍTVA ⁄ FELHAJTVA MOST MÁR KÚPOSAN DOMBORÍTVA IS LERAKÁS SZEMPONTJÁBÓL
BARÁTSÁGOS RENDSZER

A Zambelli RIB-ROOF fém tetőrendszerei a hagyományos manufak-
turális állófalcolású rendszer tovább fejlesztett változatai. A kiváló 
megmunkálásán kívül a RIB-ROOF az illesztések nagy pontosságával 
tu˝nik ki. Perforációmentesen olyan csúszó csiptetőkre lesz szerelve, 
amelyek a rendszer részét képezik és amelyek lehetővé teszik a 
forma lemezek hőtágulását. 

A két, 465 és 500mm-es szabványszélességgel, a nagy szín és 
anyagválasztékkal a RIB-ROOF bármilyen igényre megoldást nyújt. 
Önhordó és járható, így egyaránt alkalmazható hosszmerevítős és tel-
jes felületu˝ támaszokra – az alkalmazási terület az egyrétegu˝, hátsó 
szellőztetésu˝ hideg tetőktől egészen a hőszigetelt, nem szellőztetett 
tetőszerkezetekig terjed. 

A kidolgozott, gyakorlatban bevált rendszer szabad kezet nyújt a 
tervezésben és a kivitelezésben, mivel olyan előnyökkel rendelke-
zik, amelyek a rendkívüli megoldásokat is gyorsan és egyszeru˝en 
lehetővé teszi. 

A RIB-ROOF már a tető 1,5°-os dőlésétől is alkalmazható. Az Ön 
szorítós-falcos alakos elemeit az objektumra vonatkoztatva és a 
kívánt lemez-hosszal gyártjuk. Így a tetőfelületeket bármilyen mé-
retnagyságban, az oromtól a csatornáig keresztirányú illesztés nélkül 
rakhatja le.

ÉPÍTÉS-FELÜGYELETI ENGEDÉLYEZÉS


