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betoncserép napjainkban a legel
terjedtebb tetőfedő anyag, hiszen 
erős, szép, tartós és gazdaságos fedés 
készíthető belőle, mely változatos 
formákkal harmonikusan illeszthető az 
egyes építészeti megoldásokhoz. A cserép 
védelmi funkcióján túl, esztétikai 
szempontból is fontos, hiszen az épület 
„koronája", erőteljesen meghatározza 
annak karakterét.

A különleges betonösszetételnek, a 
bedolgozási és utókezelési technológiának 
köszönhetően a Leier betoncserepek 
nyomószilárdsága a rendszeres külső és 
belső ellenőrzéseken mindig kiemelkedő. 
A Leier betoncserepek a speciális

Formavilág
A Leier betoncserepek vonalvezetése 
letisztult, így a tetőn a tökéletes íveket nem 
töri meg lépcső, nagy hézag.
A Leier tetőfedő rendszerekkel a szaruzat 
hajlásszögétől függően változtatható 
léctávolsággal, nagy rugalmassággal 
tervezhet 22°-os hajlásszög felett. A 
nagy felületű cserepekből gyorsan és 
gazdaságosan építhet.

Minőség
Magyarországon gyártott európai 
minőségű termék. Minden paramé
terében megfelel a harmonizált európai 
szabványoknak, miáltal büszkén viseli 
a legmodernebb normáknak való 
megfelelést igazoló CE-jelet. Legyen 
tomboló szél, zivatar, jégeső vagy 
hóvihar, a héjazat nagy szilárdsága és 
tömege megvédi a tetőt az elemek 
pusztításától, stabilan ellenáll az egyre 
gyakoribbá váló szélsőséges időjárásnak. 
A betoncserepek—szilárdsága, vízzáró 
képessége, valamint fagyállosaga 
az idő előrehaladtával folyamatosan 
növekszik.

gyártástechnológiának, és a szigorú 
minőségi kritériumoknak köezönhetöen 
garantáltan méretpontosak. Nincs 
vetemedés, a cserepek töké etesen 
illeszkednek egymáshoz, így egyszerűen, 
gyorsan építhető kiváló minőségű 
tartós tetőhéjazat. Az alapanyagok 
kiváló minőségének, és az elemek 
formai kialakításának köszönhetően 
a Leier tetőfedő rendszerei készült 
tető nagy nedvesség és hőmérséklet 
ingadozás hatására sem változtatja 
térfogatát vagy tömegét. Cserepeink 
speciális betonösszetétellel és különleges 
bedolgozási technológiával- készülnek. 
A többszöri felületkezeléssel ellátott 
kiemelkedő vízzáró tulajconságokkal 
rendelkező betoncserép csalácot kínálunk 
Önnek, melynek szakszerű Leépítésével 
tökéletesen szigetelő héjaza*; készíthető. 
A Leier betoncserepek vízfelvétele 
elhanyagolható, így tartós csap adékesetén 
sem növekszik meg a héjazat súlya, így ezt
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