
 
 
 
 
 
 
 

Ismertetjük társaságunk új profilját és forgalmazott – 
POLMETAL PRUSZYNSKI  - termékeket mellyel az építőipari 

tevékenységünket bővítettük: 
 
 
Az elmúlt időszakban felmerült annak a lehetősége ,hogy  bővítsük tevékenységi körünket - 
a kivitelezésen belül -  és ennek megfelelően hosszú távú korrekt partneri kapcsolatot  alakítottunk ki 
2002 óta a POLMETAL PRUSZYNSKI lengyel- magyar közös vállalattal , mely a GRUPA 
Pruszynski csoport tagja  mely piacvezető észak európai és a  lengyelországi fém tetőfedő anyagok 
gyártásában. 
 
Igy felvettük tevékenységi körünkbe  a tetőfedő és burkoló lemeztermékek márkakereskedelmét  és a 
termékek beruházásokon való kivitelezési munkáit. 
 
A Polmetal termékek a nemzetközi piacon is jól ismert  és  minőségű tetőfedő anyagok ,melyeket több 
éve gyártanak és forgalmaznak  Magyarországon. 
Termékek kiváló minőségűek az európai normáknak illetve a magyar Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Rt.  (ÉMI) előírásainak megfelelnek. 
 
A termékek ipari és mezőgazdasági könnyűszerkezetes csarnokrendszer elemei, tartó  és burkoló 
trapéz lemezei, fém álmennyezeteket valamint családi házak fedésére is használt Magyarországon is 
egyre népszerűbb cserepes lemezei  - melyek  kiváló minőségűek - több éves garanciával ami azért 
lehetséges , mert legkorszerűbb technológiával, gépparkkal és alapanyaggal készülnek. 
 
 
 
Alapanyagok- bevonati rendszer : 
 
  0,5- 0,7 mm vastag acéllemez  mely az alábbi bevonatokkal van ellátva: 
 
Horganyzottlemez – 275gr/m2 horgany két oldalán. 
 
Poliészter bevonatú lemez – 275gr/m2 horgany, passzíváló rtg, alapozó rtg, fedő lakk 25-35 mikró m.  
A két oldalon horganyzott és több rétegű festékkel bevont lemezek  garantálják a hosszú élettartamot 
és az átrozsdásodás elleni védelmet. A lemezből készült termék önmagát tisztítja, a 
szennyeződéseket az eső könnyen  lemossa. 
 
Alucink lemez -  aluminium-horgany 50-50% ,szintelen lakk 
 
Alapszíneink között 25Mikrom fényes poliészterből 18féle,  
                                35 microméter matt poliészterből 7 féle, 
                                50 microméter puralból 3 féle standart szín létezik 
így mindenki megtalálhatja a széles körű szín és formaválasztékból a számára legmegfelelőbbet. 
 
Főbb beszállítók: 

- Rautaruukki OYJ – Finnország  Corus Myriad – Franciaország 
- ThyssenKrupp –Németország    US.Steel – Szolákia  Salzgitter –Németország 
- Voest Alpine – Ausztriából 

 



 
 
Trapézlemezek: 
 
Széles palettában kínálunk tetőfedő anyagokat a lemeztermékekre 
-  horganyzott lemez esetén 10-15 év garancia . 
- festett lemezek élettartama  25 év. 
- vastagabb festés esetén 50 microm esetén 40-50 év. 
 
Különböző magasságú és borda kialakítású trapézlemezből több mint 20 féle méret van gyártásban, 
Festett, Alucink, horganyzott kivitelben egyaránt, ezek közül a 
              legalacsonyabb borda magasságú 6mm,a legmagasabb 160 mm. 
 
Magyarországon gyártott trapézlemezek  a 

 - homlokzatokra  TH 20, TH 35 lemez 
 - tetőfedésre       TH 35, TH 45 lemez. 
 

Ezen lemezek szállítási határideje jóval rövidebb a Lengyelországban gyártott trapézlemezek gyártási 
idejénél. 

 
 
         

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
A többfajta felületen való felhasználhatósága, valamint s széles színskála lehetővé teszi ,hogy a tetőt 
a homlokzattal és a környezettel összhangba hozzuk. 
Annak köszönhetően, hogy a lemezeket konkrét hosszúságban gyártják le , a hulladék minimális 
mennyiségre csökken. 
 
Minden esetben egy adott projekt esetén mérnökeink gyártási tervet készítenek a homlokzat és tető 
burkolási munkákra és a gyártósoron adott méretben és színben készülnek. 
A lemezek csomagolása is a tervezett kivitelezés sorrendjében  készül így nem kell az egész rakat 
lemezt többször átrakni és válogatni ,elkerüljük az átrakással járó felületi sérüléseket. 
A trapézlemezek súlya 0,5 mm vastagságban mindösszesen  - 5kg/m2  - kézi mozgatása, 
szerelhetősége könnyű és gyors . 
 
 



 
Cserepes lemezek: 
 
A cserepes lemez  az egy és többlakásos családi házak, gazdasági és közhasznú épületek, 
templomok és más műemlék jellegű épületek tetőinek  modern, tartós és esztétikus befedését 
szolgálja. 
A többfajta felületen való felhasználhatósága, valamint a széles színskála lehetővé teszi, hogy a tetőt 
a homlokzattal és a környezettel összhangba hozzuk. 
A lemezek szélessége 110 cm és a könnyű kivitelezhetőség érdekében maximálisan 535 cm 
hosszúságú lehet. Annak köszönhetően, hogy a lemezek konkrét hosszúságban készülnek a hulladék 
minimális mennyiségre csökken. 
 
Szintén a tető méretére készül a gyártási terv szegélyezéssel, lezárásokkal együtt. 
A cserepes lemez súlya mindössze 5 kg/fm ami azt jelenti, hogy a hagyományos cseréphez képest 
közel tízszer könnyebb. A tetőszerkezet építésénél  költségmegtakarítást eredményezhet. 
A cserepes lemezeket olyan épületek tetőinek befedésére lehet használni , amelyeknek dőlésszöge 
nem kisseb mint 8 fok ( 14 %-os) 
 
 A cserepes lemez fedésénél ugyanúgy kell lécezni mint a rendes sajtolt égetett cserépfedés alá: 
 

- Ellenléccel rögzíteni  SOLFLEX nyár vagy SOLFLEX lélegző fóliát mely páraáteresztő de 
vízzáró kivitelű ( a lemezre  lecsapódó párát levezeti, meleget kiszellőzteti, tetőtér beépítés 
esetén a hőszigetelést megvédi s lecsapódó nedvességtől mely a tetőtér hőszigetelését 
nagymértékben csökkentené ) 

- Ellenlécre elhelyezni a tetőléceket 35-40 cm méretre a cserepes lemez típusától függően. 
 

- Cserepes lemez elhelyezésénél a rögzítés EPDM  gumis gyűrűvel ellátott 4,8x35 mm önfúrós 
csavarok szolgálják. A gumi alátét nem érzékeny a hőmérséklet ingadozásra, biztosítja a 
rögzítés szorosságát. 

- A lemezeket egymáshoz 4,8x19 mm önfúró fűző   ( lemez-lemez) csavarokkal kell rögzíteni.  
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
Korcolt lemezfedés: 
 
A korcolt lemezfedések az egyik legrégebbi fedési formák közé tartozik. Egy és többlakásos családi 
házak, gazdasági és közhasznú épületek tetőinek modern, tartós és esztétikus befedését szolgálja. 
A  korcolt lemezfedésnél az ereszre merőlegesen  helyezkednek el az állókorcok, míg a lemezek 
lejtésirányú toldását a vízfolyás felől takart fekvő korccal alakítják ki. 
Gyors és esztétikus kialakítás érdekében előzetes gyártási –szabási terv alapján  a korcolt lemezeket 
üzemben készre gyártják. 
A lemezek egyik fele csavaros rőgzítésű, a másik felén  bepattintható állókorc biztosítja a gyors 
kialakítást. 
A többfajta felületen való felhasználhatósága, valamint a széles színskála lehetővé teszi, hogy a tetőt 
a homlokzattal és a környezettel összhangba hozzuk. 
A prfilok kétféle szélességi méretben állnak rendelkezésre. Annak köszönhetően, hogy a lemezek 
konkrét hosszúságban megrendelésre készülnek, hulladék minimális mennyiségre csökken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ereszcsatorna rendszerek: 
 
Az ereszcsatorna rendszer egy teljesen komplett  vízelvezető rendszer- minden tetőre ideális, 
különleges és könnyen összeszerelhető, minden éghajlatra és létesítményre ideálisan 
hozzáilleszthető. Olyan rendszer amelynek az előnyei minden épületnek képes kiemelni vizuális 
szépségét.  
A rendszer elemeinek gyártása a legjobb minőségű, két oldalról horganyzott ( 275gr/m2) és pural 
réteggel bevont (2x50 microm) acélból készül. 
A lemez 8 rétegben bevont védőrétege garantálja az elemek tökéletes átrozsdásodás elleni védelmét, 
ami többszörösen megnöveli azok élettartamát. 
A NIAGARA ereszcsatorna rendszer kétféle  méretben készül: 
 

- 125/90 mm és 15/100 mm valamint 6 színvariációban kapható:  
          barna, meggypiros, téglavörös, fekete, graffitszűrke, fehér. 

 

 
 



 
 
Él hajlított elemek, kiegészítők: 
 
A bádogos é hajlított elemeknek tömítő, lezáró funkciója van és emelik a tető esztétikai színvonalát. 
Festett síklemezből készülnek legtöbb esetben a tető színével azonos színben. 
Nagyon sok él hajlított elem lehetséges, a méretük és megjelenésük elsősorban a tető alakjától és 
jellegzetességétől függ. 
Él hajlított elemek vastagsága 0,5-0,7-1,0 mm , hossza 2-6 fm közötti hosszban. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horganyzott Z, C szelemenek, acél lécek: 
 
„Z”, „C”  szelvények hidegen hengerelt tűzi horganyzott acéllemezből készülnek, S350 GD 
minőségben. Merevségükben és szilárdságuknak köszönhetően széleskörűen felhasználhatóak a 
tartószerkezetekben. 
A szelvények fő felhasználási területén ( csarnokok tartószerkezete, szelemenek és kötőgerendák) 
kívül a hidegen hajlított szelvények vázszerkezetek merevítésére és függesztett mennyezetek 
gerendáiként is használhatók, gyakran a melegen hengerelt szelvények kiváltására. Az alkalmazástól 
és igényektől függően a szelvények nem igényelnek kiegészítő védelmet, bár pórszórásos módszerrel 
bevonhatók. 
 
Megfelelő statikai számításokkal kisebb fesztávú csarnokszerkezetek gyártása és építése 
lehetséges. 
A felhasználható C elemekből a függőleges  falváz szerkezet és tetőtartó gerendák kerülnek 
kialakításra- burkolattartó Z szelvényekkel. 
A csomópontok kialakításához kazánlemezből gyártott horganyzott elemek kerülnek 
kialakításra. 
 
Omega típusú profilok horganyzott acél szalagból készülnek háromféle méretben ez teszi lehetővé 
különböző szerkezeteknél történő felhasználásukat. 
Előnyök: 
       -     nagy szilárdság, merevség 

- hosszú élettartam, 
- kis szerkezeti súly, 
- ideális sík felfekvések, 
- kényelmes és könnyű szerelés. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Falkazetták: 
 
Falkazetta rendszert ipari épületek külső térelhatároló falainak belső burkolatára használják. 
A falkazetta és a külső burkolat között hőszigetelést kell alkalmazni. A fő előnye nagy teherbírás, 
könnyű súly, szerkezeti merevség, jól ellenáll a környezeti hatásoknak. 
 
Lemezvastagságok: 0,70; 0,75;0,88;1,00;1,25;1,50 
Falkazetta magassága: 500mm; 600mm 
Falkazetta mélysége: 90/100/110/120/130/140/150 
Védőréteg: horgany, fényes poliészter 
Falkazetta minimális hossza: 200 cm 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Homlokzati és álmennyezeti sávos panelek: 
 
Az épületek megjelenési formáját ha nem trapézlemezzel kívánjuk burkolni újszerű homlokzati 
rendszerként  „PS” sávos homlokzati és „PW” álmennyezeti panelek használata  alkalmazható. 
Külön sínrendszerrel nem rendelkezik, ennek szerepét az Omega léc tölti be, csavaros rögzítéssel. 
Széles színskálával nagy méretválasztékkal a legmagasabb igényeket is kielégítik. 
Gyártásuk a homlokzat előzetes megtervezésével-méretezésével történik mivel a panel hosszak a 
kialakítás szerint változhatnak. 
0,50; 0,70 mm lemezvastagsággal 
„PS” panelek esetében 155,215,315,525,mm szélességben, 1 cm nyitott hézaggal kapcsolódik 
egymáshoz 
„PW” panelek esetében 205,305,515mm szélességben, teljesen zárt a  csatlakozó hézag. 
 
Sínrendszerű „S” , „SC” rendszerű sávos homlokzati és álmennyezet, annyiban különbözik az 
előzőtől, hogy rőgzítésük külön sínrendszerrel tőrténik. Csavarkapcsolat nélküli  igy az eltakart 
esetleges épületgépészeti vezetékekhez bontásuk után  könnyen hozzá lehet férni. 
 
 

 

 
 

 



 
Új termékek!!! 
 
Sinus hullámú lemezek 
 
2009. második felétől megkezdődött a sinus hullámú lemezek gyártása, ami jelenleg 3 tipusú profillal 
- PF 25,Pf35 és PF 35EX – 0,50;0,70mm vastag lemezzel és több mint 20 féle színben rendelhető. 

 

 

 
Lemeztermékek vásárlása esetén az adott épületre, 

munkára 24 órán belül projekt árat adunk, 
Az ajánlatadás során segítségükre leszünk ,hogy a leggazdaságosabb megoldást találjunk és érdemi 

döntésüket elősegítsük a legmegfelelőbb termék beépítésére. 
A lemeztermékeket  munkahelyre történő szállítását 3 hetes határidővel vállaljuk. 

Kérjük keressen bennünket ! 
Pásztor József projekt manager  minden műszaki kérdésére választ ad. 

Közvetlen elérhetősége:  + 36 30 9504 621 
 


