minster

Unikāli Monier plakanie dakstiņi

ROOFS FOR LIVING

Unikāli plakanie betona dakstiņi
Minster dakstiņu atšķirību nevar nepamanīt. Raugoties no attāluma,
to plakanais profils un virsma atgādina akmens plākšņu jumtu. Lieliska
izvēle modernām, vieglas konstrukcijas mājām ar daudz askētiskākām līnijām,
šie dakstiņi ir vienlīdz laba izvēle arī 19. vai 20. gadsimta sākumā celtu ēku
atjaunošanai. Kopš Minster dakstiņi pirmoreiz tika izmantoti Lillehammeres
ziemas olimpisko spēļu ciemata izbūvē, tie kļuvuši par arhitektu iecienītākajiem
dakstiņiem. Minster – moderni dakstiņi, kuru ražošanā izmantotas jaunākās
tehnoloģijas. Skaisti un izturīgi, ar unikālu ārējo veidolu.

ILGMŪŽĪGI PLAKANIE DAKSTIŅI
minster dakstiņu plakanais profils rada to unikālo

izskatu. Lai iegūtu perfektu formu un izmēru, dakstiņi
tiek izgatavoti speciāli veidotās alumīnija veidnēs, nodrošinot nevainojamu saķeri un vieglu uzklāšanu. Pieejami
gludas virsmas minster dakstiņi ķieģeļsarkanā , grafītpelēkā un melnā krāsā.
PILNS JUMTA RISINĀJUMS
minster komplekts ietver mūsu parasto speciālo dakstiņu

un aksesuāru klāstu. Mēs piedāvājam arī dažādus citus
pakalpojumus, kas, izvēloties Monier risinājumus, Jums liks
justies droši un patīkami. Lai iegūtu izsmeļošāku informāciju par minster dakstiņiem, apmeklējiet mūsu mājas
lapu www.monier.lv vai sazinieties ar mūsu pārdošanas vai
klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67629987.
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minster ir arhitektu iecienītākie dakstiņi, kopš tie

pirmoreiz tika izmantoti Lillehammeres ziemas olimpisko spēļu ciemata izbūvē. Esam saņēmuši neskaitāmi
daudz pozitīvu atsauksmju, piemēram, “labs un uzticams
izstrādājums”, “moderns stils”, “unikālas raksturiezīmes”,
– jumtu meistari un gala patērētāji vienlīdz augstu ar
minster dakstiņu estētisko izskatu vērtē arī to ekonomiskumu un tehniskās īpašības.

Pelēks

Ķieģeļsarkans

Melns

Ko nepieciešams zināt,
uzklājot plakanos jumta dakstiņus
minster dakstiņus var izmantot jumtiem ar slīpumu no 14°.

Plakanajiem dakstiņiem ir zemākas stiprības kategorijas
prasības (SS-EN 490) nekā viļņotas formas dakstiņiem.
Ar šiem dakstiņiem apejieties īpaši uzmanīgi.
Plakanie jumta dakstiņi vairāk novada ūdeni uz sāniem
nekā viļņotas formas dakstiņi, tādēļ lielāka vērība jāpievērš
to uzklāšanai, jumtu blīvējot un aprīkojot. MINSTER dakstiņi jāklāj pamīšus: viena rinda jāsak likt ar pusdakstiņu,
otra rinda jāsak likt ar veselu dakstiņu.

Izstrādājumu apraksti,
speciālie dakstiņi un aksesuāri
minster
Minster kores dakstiņš
Platums 250 mm, garums 450 mm.

Vējdēļa el. kreisais Minster
1 gb katrai dakstiņu rindai. Izmanto jumta
plaknes kreisās malas noformēšanai..

Kores beigu elements Minster
Izmanto Minster kores sākuma
un beigu noformēšanai.

KANALIZĀCIJAS
Ventilācijas izvads Minster

Ventilācijas izvads D125 mm
Siltināts ventilācijas izvada
komplekts 125 mm..

Ventilācijas izvads D160 mm
Siltināts ventilācijas izvada
komplekts 160 mm..

Minster
Kopējais garums:

418 mm

Kopējais platums:

334 mm

Darba platums:

310 mm

Min. attālums starp latām:

310 mm

Maks. attālums starp latām:

350 mm

Daudzums uz paletes:
Paletes izmērs:
Antenas izvads Minster	

Svars:
Patēriņš:
Min. jumta slīpums:

Minster blīvlenta
Jumta plaknes malu blīvēšanai
izmantojot Minster dakstiņus.

Aksesuāri
Zemsegums
Kores blīvētājs
Putnu barjera
Stiprinājumi
Slīpās kores blīvētājs Metalroll

4 gab.
144 gab.
5,1 kg/gab., 51 kg/m2
10–11 gab./m2
1:4 (14 o)

Spinn Action Marketing. Foto: Per Magnus Persson. LE200803

Minster dakstiņu
uzklāšanas risinājumi
kores dakstiņš

lata 50x50 mm

kores blīvētājs

zemsegums

kores dēlis 50x50mm

distances lata
50x25 mm
spāre

kores dēļa stiprinājums

28
B

B–B
111,5
150
38
A

40
40

B

A–A
20

418

A

31

dzegas metāla profils

dzegas metāla profils
Minster dzegas blīvētājs
Rindu dakstiņa pusīte

20

334

rindu dakstiņa pusīte
lata 50x50mm
distances
- vēdināšanas
lata 25x50mm

lata 50x50 mm

Distances
-vēdināšanas
lata 25x50 mm

zemsegums

zemsegums

spāre

spāre

siltumizolācija

siltumizolācija

Kvalitāte ir galvenais mūsu darba rādītājs. Mūsu klientiem ir tiesības sagaidīt no mums vairāk nekā tikai materiālu, ko uzstādīt uz jumta. Mums jādod viņiem
aizsardzības iespējas un ērtības, lai izpaustu savas jūtas un veidotu stabilu pasauli. Būtību mēs formulējam šādi: Monier – Roofs for living.
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