
A TETŐFELÚJÍTÁS JAVASOLT TECHNOLÓGIAI SORRENDJE

A tö rött, re pedt pa lá kat ki kell cse rél ni, a meg la zult ele me ket rög zí te ni kell.

A fe lü let sík fo gas sá ga, rajzolati fo gas sá ga és az élek hul lá mos sá ga leg

fel jebb 4 mm le het.

A tel jes fe lü let elő ké szí ten dő me cha ni kai, il let ve nagy nyo má sú vi zes 

tisz tí tás sal (ki szá ra dá si idő legalább 24 óra).

Ta pa dást elő se gí tő VILLAS PORMEX RAPID hi deg bi tu me nes  

alapozás-kellősítés szük sé ges (ki szá ra dá si idő 2 óra).

A meg lé vő eresz csa tor na el lenőri zen dő, szük ség ese tén ki kell ja ví ta ni,  

vagy cse rél ni.

Ha vá pa is van, ak kor an nak alá tét fe dé sét egy hossz ból cél sze rű el ké-

szí te ni, ál ta lá ban 50 cm szé les sáv ból, a szé lek men tén me cha ni kai rög-

zí tés sel is meg fog va.

Ki kell tűz ni és ki kell je löl ni az el ső VILLAS COLOR le mez sá vot, az 

eresz re me rő le ge sen, min dig a jel lem ző szél i rány ba eső leg tá vo lab bi 

ol dal ról in dul va.

A ki tű zést kö ve tően a te tő szé lé től (szé li rány ra me rő le ge sen ha lad va) 

ké szít sük el a fe dést, át fe dés alatt me cha ni kai rög zí té se ket is al kal maz va.

A tető felújítása vagy beépítése esetén ajánlott figyelembe venni:

A munka megkezdése előtt szerkezeti vizsgálatokat, valamint számítá

sokat kell végezni a tető megfelelő hőszigetelésének és páravédelemi 

szempontból helyes rétegfelépítésének a megoldására. A Villas Color 

technológia tűzvédelmi szempontból történő alkalmazhatóságát min

denkor a helyi körülményeknek megfelelően vizsgálni kell! A szellőző 

légrétegek megfelelő be-, illetve kiszellőztetése is megoldandó fontos 

feladat!
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Szigetelj velünk!Szigetelj velünk! Szigetelj velünk!

A Villas Hungária Kft. 1998. 04. 17-től TÜV CERT eljárás alapján 
EN ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert
vezetett be és működtet.
A tanúsítvány jegyzékszáma: 04100 040373
CE: 1415-CPD-44-(C-7/2007)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6., Telefon: +36 92 550 351, Telefax:+36 92 550 350 

E-mail: info@villas.hu

VILLAS HuNGÁRIA  KFT .

A javasolt termékeken kívül a Villas Hungária Kft. termékpalettájáról az adott feladat 
műszaki tartalmához más termékek  is választhatók. A műszaki paraméterek a 
termékfejlesztés által változhatnak.
Bővebb információ: www.villas.hu

VILLAS COLOR BITuMENES LEMEZEK MAGASTETŐ FELÚJÍTÁSHOZ
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Szállítás, számlázás

Simon Szilvia
Telefon: +36 92 550 368
Telefax: +36 92 550 367
Mobil: +36 30 997 7663
E-mail: simon.szilvia@villas.hu 

Süléné Bogdán Lilla
Telefon: +36 92 550 364
Telefax: +36 92 550 367
E-mail: sulene.lilla@villas.hu

Varga Ágnes
Telefon: +36 92 550 365
Telefax: +36 92 550 367
Mobil: +36 30 204 5995 
E-mail: varga.agnes@villas.hu 

Területi képviselők

Régió Név Elérhetőségek

É-NY Magyarország Rozmán Csaba Mobil: +36 30 959 7160 
E-mail: rozman.csaba@villas.hu

D-NY Magyarország Stefánovics Attila Mobil:+36 30 942 6705 
E-mail:stefanovics.attila@villas.hu

Budapest és Pest megye Király-Pató Yvette Mobil: +36 30 204 5998 
E-mail: k-pato.yvette@villas.hu

É-K Magyarország Tasnádi Gyula Mobil: +36 30 959 7159 
E-mail: tasnadi.gyula@vilas.hu

D-K Magyarország Laczi Ambrus
Mobil: +36 30 959 7163 
E-mail: laczi.ambrus@villas.hu

Oktatás, alkalmazástechnika, szaktanácsadás

Budapest Máriáss László
alkalmazástechnika és 
szaktanácsadás

Mobil: +36 30 204 5997 
E-mail: mariass.laszlo@villas.hu

Budapest Haraszti László
oktatás és szaktanácsadás

Mobil: +36 30 959 7161 
E-mail: haraszti.laszlo@villas.hu



A VILLAS COLOR 
TETŐFELÚJÍTÓ 
LEMEZEK 
SZÍN- ÉS 
FORMAVÁLASZTÉKA

A megú ju ló  pa la te tők  e lőnye i

 A Villas COLOR tetőfedő lemez tartós, gyors és hatékony  
  kisköltségvetésű tetőfedési megoldást nyújt.

Segítségével 3 nap, azaz gyakorlatilag egy hétvége alatt felújíthatja lakóházát, 

nyaralóját. A munkálatokat – hétvége lévén – személyesen is figyelemmel kísérheti. 

A felújítás nem zajos, nem zavarja sem az Ön, sem környezete pihenését.

 Könnyen alkalmazható bármely tetőtípusra
A síkpalával, OSB lappal vagy korcolt fémlemezzel fedett magastetők felújítása 

az általunk javasolt Villas COLOR színes, mintás, hegeszthető bitumenes lemez 

technológiával igen egyszerű, akár  a meglévő fedés megtartásával is alkalmazható.

 Időtálló 
A Villas COLOR lemezfedéssel felújított tetők élettartama legalább 10 évvel 

meghosszabbodik. Felhasználható továbbá, a tetőtér beépítéseknél, az utóbbi időben 

elterjedt OSB lapok alkalmazásával készülő magastetők esetén is. 

Szigetelj velünk!


