Naujovė Lietuvos
stogams

MORE POWER TO YOUR ROOF

„Monier“ su pasididžiavimu
pristato čerpes „Nova“!
„Monier“ – pasaulinė stogų rinkos lyderė, tiekianti stogo čerpes, plėveles
ir priedus. Serijos „Nova“ klasikinės čerpės jau gerai žinomos ir tapo
įprastos Lietuvoje. Jomis visoje šalyje uždengta jau daug stogų. Nesenstantis stogas – nepasiduodantis laikui, bet ne senamadiškas.
Čerpės „Nova“ papildo mūsų asortimentą savo forma ir funkcijomis. Tai vienos bangos užkaitinės čerpės, sukurtos pagal
paskutines inovacijas. Rezultatas – techniniu požiūriu ypač
modernios stogo čerpės, kurias paprasta kloti. Jos atsparios
Baltijos regiono klimatui ir ilgainiui tik gražėja. Be to, patraukli
ir jų kaina.

Daug mūsų klientų yra profesionalūs stogdengiai, todėl čerpės
„Nova“ sukurtos taip, kad atitiktų aukštus jų reikalavimus.
Tačiau net jei nesate profesionalas, tikrai dėl to nebus sudėtingiau su jomis dirbti. Atvirkščiai! Su „Nova“ dirbti paprasčiau,
sparčiau ir taupiau tiek profesionalams, vykdantiems didelius
projektus, tiek nespecialistui, perdengiančiam savo stogą.

Štai kelios nuomonės apie „Novą“:

”
”

„Nova“ – ypač šiuolaikiškos stogo čerpės, specialiai
pritaikytosBaltijos šalims, atitinkančios visus svarbius
dizaino, spalvos ir techninius reikalavimus. Be to, jas
lengva kloti!
Karštedo gamyklos vadovas Dominik Schiller

Labai malonu pristatyti šiuolaikiškas klasikinio rašto
stogo čerpes, sukurtas specialiai Lietuvai. Nors jos vienos
bangos, bet yra tvirtos ir stabilios, ant jų galima vaikščioti. Čerpes „Nova“ lengva kloti tiesiomis eilėmis – tikrai
puikios čerpės stogui atnaujinti!
Pardavimo grupės vadovas Eduardas Jurevičius

”
”

Čerpės „Nova“ vertinamos aukščiausiu balu „Monier“
vėjo ir lietaus tunelyje. Jos atlaiko daug lietingo ir vėjuoto
klimato ciklų, itin stipraus lietaus – net 70 litrų per minutę
– esant labai mažam nuolydžiui.
Vokietijos techninio centro vėjo tunelio operatorius Uwe Diefenbach

Čerpių „Nova“ paviršius yra aukščiausios kokybės, lygus ir kokybiškas, nes jos presuojamos gipso formose. Čerpės užkaitinės,
todėl jas lengva kloti: galimi įvairūs grebėstavimo žingsniai.
Siūlomas visas čerpėms „Nova“ skirtų priedų, tvirtinimo, ventiliacijos, sandarinimo ir stogo saugos elementų asortimentas.
Jungtinės Karalystės techninio centro dizaineris Nick Day

Kiekviena detalė
kruopščiai apgalvota
Čerpių profilis sukurtas pagal senovines rankų darbo čerpes.
Tolygiai suapvalintos bangos ir siauros briaunos suteikia stogui
tradicinę išvaizdą.
Įvairus grebėstavimo
žingsnis

Didelį stabilumą
užtikrinanti forma

Grioveliai – tiesios eilės
suklojamos greitai ir
paprastai

Paruoštos angos stačiam,
vertikaliam ir paprastam
stogo saugos elementų
montavimui

Vandens apsauga
nepraleidžia vandens
S pecialios
konstrukcijos
šoninis drenažas

Gražus ir atsparus
paviršius
Dailesnis dizainas su
smailėjančiomis
briaunomis

Apsauga nuo
pažeidimų
transportuojant
Atviras vandens
nutekėjimo latakas
Šešėliuoti kraštai lengvo
stogo įspūdžiui sukurti

Po penkis vienetus
pakuotėse ant europadėklų.
Lengva gabenti, užkelti ant
stogo ir kloti.

Didžiausias pasirinkimas
„Monier“ pastaraisiais metais rinkai pristatė visą seriją naujų šiuolaikiškų užkaitinių
čerpių, pritaikytų Lietuvos ir Baltijos architektūrai. Techniniu požiūriu visos jos yra
neabejotinai aukščiausios klasės ir tinka tiek tradiciniams, tiek moderniems statybos
metodams. Šios serijos čerpių išvaizda skiriasi. Didelis pasirinkimas – nuo
tradicinių iki naujoviškų, todėl tikrai išsirinksite tinkamiausias čerpes.
Visą mūsų asortimentą rasite www.monier.lt
nova
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