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Dachówka Verona to niepowtarzalna dachówka o naturalnym pi´knie. W jej nazwie tkwi urokliwy Êwiat ciep∏ego Po∏udnia-
s∏oneczne, malownicze krajobrazy z pagórkami i dolinami, ciàgnàcymi si´ a˝ po horyzont. Jej podstawowa forma powsta∏a z ∏uku.
Na obu koƒcach profil opada i ∏àczy si´ z sàsiadujàcà dachówkà. Tak powstajà charakterystyczne wci´cia w kszta∏cie litery "V".
Prosta kompozycja delikatnego ∏uku i wyraênego wci´cia daje na powierzchni zaskakujàcy efekt pionowego rytmu
przypominajàcego splot fakturalnej tkaniny. Zaokràglona przednia kraw´dê tworzy ∏agodnà falistà lini´. Pi´kno tej dachówki
najbardziej uwidacznia si´ na wielkich prostych po∏aciach dachu. Verona nadaje elegancki wyglàd rezydencjom, ekskluzywnym
willom oraz wolnostojàcym domom jednorodzinnym.
Verona to ∏agodnoÊç, oryginalnoÊç i ciep∏o.

Materia∏:
Barwiony w masie wysokowartoÊciowy beton, uzyskiwany z czystego cementu
portlandzkiego Cem I 52,5R, mieszanki piasku o specjalnie dobranym sk∏adzie
granulometrycznym oraz pigmentów firmy Bayer i Brockhues. Beton pokryty
jest farbà akrylowà dyspersyjnà HDS (z ang. high density surface- powierzchnia
o du˝ej g´stoÊci), która zapewnia dachówkom  trwa∏à kolorystyk´, g∏adkà
powierzchni´ i ma∏à podatnoÊç na zabrudzenia.

Wymiary i ci´˝ar: 334 x 420 mm, ok. 4,5 kg/szt.
Modelowe pochylenie po∏aci dachu: Ponad 22°, a przy zastosowaniu
dodatkowych zabezpieczeƒ od 16° do 22°
Zapotrzebowanie: ok. 10 szt/m2

SzerokoÊç efektywnego krycia: 300 mm, minimalna zak∏adka: 75 mm
Gwarancja: 30 lat gwarancji, ∏àcznie z mrozoodpornoÊcià
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