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HOMLOKZATBURKOLATI 
ELEM 
Kül- és beltéri felhasználásra

Méret: 
• teljes szélesség: 22–50 cm
• hasznos szélesség: 12–40 cm
• hosszúság:  0,5–13 m 

Anyagvastagság:  maximum 1 mm
Alapanyag:   ötvözött 

alumínium lemez
Bevonat:   poliamid és 

 poli észter 
Fuga:   árnyék- és zárt 

fuga

SZINUSZ- ÉS TRAPÉZ-
LEMEZ
Kül- és beltéri felhasználásra

Szinuszlemez mérete:
• teljes szélesség: 1120 mm
• hasznos szélesség: 1020 mm
• hosszúság: 1–4 m 
• hullám mérete: 22/90 mm
 
Bevonat:   poliamid és 

poli észter

ERESZCSATORNA

Méret:
•  kiterített szélességek: 

25/33/40/50 cm
•  lefolyó átmérők: 

76/ 100/ 120 /150 mm

Bevonat:  poliészter



termékminták:
3 db, a fólia mérete, amiben vannak: 
19,2 cmx 10 cm(a lemezek darabon-

ként: 5cm x 8,8 cm

AMMOR PROFIL®  
 STRUKTURÁLT 
 FELÜLETTEL
Kiválóan korcolható lemez
tetőre és homlokzatra

Terméktulajdonságok: 
•  strukturált felülete miatt nyáron 

 visszaveri, télen megtartja a hőt
•  tompítja az eső kopogásának  hangját
• hátoldalán lakkozott felület

Méret: 
•  táblában: 1250 mm x 2000mm x 0,7 mm
•  szalagban: 415/625/1250 mm x 0,7 mm 

x 60 000 mm

Bevonat:   poliamid



 

Poliamid bevonat

ral színskála ammor homlok-
zatburkolati elem

ammor szinusz- 
és  trapézlemez

ammor strukturált 
profillemez

Ereszcsatorna

7005 világosszürke

7016 sötétszürke

8004 téglavörös

Poliészter bevonat

ral színskála ammor homlok-
zatburkolati elem

ammor szinusz- 
és  trapézlemez

ammor síklemez Ereszcsatorna

3009 bordó

6005 mohazöld

6019 platinazöld

7005 világosszürke

7016 sötétszürke

7042 cinkszürke

8003 rézvörös

8004 téglavörös

8011 barna

8017 csokoládébarna

9006 metálezüst

9007 ezüst

9010 fehér

Telephelyek: 
Buda: 1115 Budapest, Csurgói út 15.  |  Pest: 1135 Budapest, Mór u. 1-3.
Telefon: +36 1 208 1829, +36 70 636 0285, +36 70 421 7685
E-mail: lemez@sansz2002.hu www.sansz2002.hu

A kiadvány anyagát szakembereink nagy gondossággal állították össze, azonban az esetlegesen előforduló 
 sajtóhibákért nem tudunk felelősséget vállalni. A kiadványban szereplő adatok, információk nem minősülnek 
 árajánlatnak, semmilyen jogi kötelezettség nem terheli cégünket.

A nyomdai színminták eltérhetnek az eredeti színektől. A színek kiválasztásánál használják a gyári színmintát.
A címlapon szereplő tető kivitelezője Zellei Zoltán épület és díszmű bádogos.

 

BEVONATOK ÉS SZÍNEK

SanSz 2002 E.V.

Szimetál E.V.

Csak egyedi megrendelésre.


