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SERIA 6

OPIS

Profil krawędzi dachu seria 6 jest wytłaczanym profilem aluminiowym.
Stop: Al Mg Si 0,5
Grubość: 1,6 do 2,8 mm w zależności od rozmiaru
Przód: 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 190, 210, 230,260 lub 300 mm
Powierzchnia pozioma: Wyposażona w ząbki dla lepszej przyczepności pokrycia dachu 
Długość: 3 m

ZASTOSOWANIE

Ten profil nadaje się do płaskich i lekko spadzistych dachów, również do wklęsłych lub wypukłych 
poziomych kształtach łuku.

WODOSZCZELNOŚĆ

Widoczny przód profilu serii 6 wystaje 20 mm ponad krawędź dachu.
Górna krawędź hamulca wodnego jest nachylona o 2 ° w kierunku dachu, aby woda nie spływała 
po elewacji. Podczas montażu profil jest przyciągany do ściany,wówczas przód profilu wystaje 15 
mm  przed ścianą.

ŁĄCZENIE

Specjalnie zaprojektowane elementy łączące znajdują się na końcach 2 długości. Elementy muszą 
być równomiernie rozmieszczone na końcach.
Ta metoda gwarantuje doskonałą wodoszczelność i optymalne wyrównanie.
Pomiędzy długościami powinna znajdować się szczelina dylatacyjna 3 mm.

ELEMENTY NAROŻNE

Elementy narożne (90 ° i inne) wewnętrzne i/lub zewnętrzne są spawane w 
warsztatach producenta.  Mają zewnętrzną długość 300 x 300 mm.

MONTAŻ

1.   Pierwszą warstwę pokrycia dachu mocujemy bezpośrednio 
      na murze lub betonie.
2.   Przymocuj profil śrubą nierdzewną w odległości co 300mm 
      i zamocuj na nich  odporne na warunki atmosferyczne zaślepki.
      Śruby mocuj w przystosowanych owalnych otworach.
      Inne metody montażu wykluczają gwarancję.
3.   Pozostaw złącze dylatacyjne 3 mm.
4.   Przyklej 100 mm paska pokrycia dachowego do spoiny poziomej.
5.   Zgrzej drugą warstwę pokrycia dachu na powierzchni nośnej 
      i na pochyłości podniesionej krawędźi.

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu zawsze musi być przedstawiona próbka profilu 
zainteresowanemu architektowi do zatwierdzenia.

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWE

Możliwe są wszystkie kolory RAL i anodowane.
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narożnik zewnętrzny 300*300mm

wewnętrzny górny róg 300*300mm

standardowa rynna 200mm

narożnik wewnętrzny 300*300mm

szczegółowe cięcia

zewnętrzny górny róg 300*300mm

przecinany na łuki
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SERIA T

OPIS

Profil krawędzi dachu seria T jest profilem z wytłaczanego aluminium.
Stop: Al Mg Si 0,5
Grubość: od 1,8 do 2,5 mm w zależności od rozmiaru
Widoczny przód: T/1: 99 mm, T/2: 134 mm, T/3: 214 mm, T/4: 254 mm
Powierzchnia pozioma: 60 mm z zębami po obu stronach, 
w celu zapewnienia lepszej przyczepności  pokrycia dachowego.
Kształt: poziomy asymetryczny T, dzięki czemu profil może zostać umieszczony 
w obu kierunkach.
Długość: 3 m

ZASTOSOWANIE

Ten profil nadaje się do płaskich dachów i wykończeń tarasów, również na wklęsłe i wypukłe 
poziome i pionowe kształty łuku. 

WODOSZCZELNOŚĆ

Przód profilu wystaje o 43, 58, 78, 98, 118 lub 138 mm powyżej dachu, zgodnie z rozmi-
arem. Wystająca część działa jak hamulec wodny. Podczas montażu profil jest przyciągany do 
ściany,wówczas przód profilu wystaje 15 mm  przed ścianą.

ŁĄCZENIE

Specjalnie zaprojektowane złącza znajdują się na górnej i dolnej powierzchni profilu w tej samej 
odległości.Końce elementów muszą być równomiernie rozmieszczone po całej długości. Ta 
metoda zapewnia doskonałą wodoszczelność i optymalność
wyrównanie. Pomiędzy długościami powinna znajdować się szczelina dylatacyjna 3 mm.

ELEMENTY NAROŻNE

Elementy narożne (90 ° i inne) wewnętrzne i/lub zewnętrzne są spawane 
w warsztatach producenta.  Mają zewnętrzną długość 300 x 300 mm.

MONTAŻ

1.   Pierwszą warstwę pokrycia dachu mocujemy bezpośrednio 
      na murze lub betonie.
2.   Rząd owalnych otworów (16 x 6 mm) ułatwia pracę.
      Inne metody montażu wykluczają gwarancję. 
3.   Pozostaw złącze dylatacyjne 3 mm.
4.   Zgrzej drugą warstwę pokrycia dachu na całej powierzchni podparcia 
      i pionowej krawędź profilu.

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu zawsze musi być przedstawiona próbka profilu 
zainteresowanemu architektowi do zatwierdzenia.

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWE

Możliwe są wszystkie kolory RAL i anodowane.
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zewnętrzny górny róg 300*300mm

przecinany na łuki
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narożnik zewnętrzny 300*300mm

wewnętrzny górny róg 300*300mm

standardowa rynna 200mm

narożnik wewnętrzny 300*300mm

szczegółowe cięcia

zewnętrzny górny róg 300*300mm

przecinany na łuki



+48 723 364 042
info@amtroofs.pl

ul. Grobla 18F
49-120 Karczów

NIP PL9121856006
www amtroofs.pl

1

SERIA F

OPIS

Profil krawędzi dachu seria F jest profilem z wytłaczanego aluminium.
Stop: Al Mg Si 0,5
Grubość: 1,1 mm
Przód: 60, 80 mm
Powierzchnia nośna: 46 mm
Długość: 3 m

ZASTOSOWANIE

Ten profil nadaje się do płaskich i lekko spadzistych dachów, również do wklęsłych i wypukłych 
poziomych kształtów łuku.

WODOSZCZELNOŚĆ

Przód profilu serii F wystaje 20 mm ponad krawędź dachu.
Górna krawędź hamulca wodnego jest nachylona o 2° w kierunku dachu, aby woda nie spływała 
po elewacji. Podczas montażu profil jest przyciągany do ściany, wówczas przód profilu wystaje 15 
mm  przed ścianą.

ŁĄCZENIE

Specjalnie zaprojektowane elementy łączące znajdują się na końcach 2 długości. Elementy 
muszą być równomiernie rozmieszczone na końcach.
Ta metoda gwarantuje doskonałą wodoszczelność i optymalne wyrównanie.
Pomiędzy długościami powinna znajdować się szczelina dylatacyjna 3 mm.

ELEMENTY NAROŻNE

Elementy narożne (90 ° i inne) wewnętrzne i/lub zewnętrzne są spawane 
w warsztatach producenta.

MONTAŻ

1.   Pierwszą warstwę pokrycia dachu mocujemy bezpośrednio 
      na murze lub betonie.
2.   Przymocuj profil śrubą nierdzewną w odległości co 300mm 
      i zamocuj na nich odporne na warunki atmosferyczne zaślepki.
3.   Pozostaw złącze dylatacyjne 3 mm.
4.   Przyklej 100 mm paska pokrycia dachowego do spoiny poziomej.
5.   Zgrzej drugą warstwę pokrycia dachu na powierzchni nośnej 
      i na pochyłości podniesionej krawędźi.

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu zawsze musi być przedstawiona próbka profilu 
zainteresowanemu architektowi do zatwierdzenia.

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWE

Możliwe są wszystkie kolory RAL i anodowane.

zewnętrzny górny róg 300*300mm

przecinany na łuki
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narożnik zewnętrzny 300*300mm

wewnętrzny górny róg 300*300mm

standardowa rynna 200mm

narożnik wewnętrzny 300*300mm

szczegółowe cięcia

zewnętrzny górny róg 300*300mm

przecinany na łuki



+48 723 364 042
info@amtroofs.pl

ul. Grobla 18F
49-120 Karczów

NIP PL9121856006
www amtroofs.pl

SERIA KEIREM (BLOKADA 
KAMIENNA LUB ŻWIROWA)

OPIS

Profil blokady kamiennej lub żwirowej jest złożony z zabezpieczonej aluminiowej płyty.
Stop: Al Mg 1, jakość AG 06-5005-1/2 twardy
Grubość: 2 mm
FORMA:
     • poziomy blat 13 mm
     • pionowa strona antykolizyjna o wysokości 80 lub 100 mm
     • z perforowanymi otworami o szerokości 6 mm co 25 mm, przepuszczalnymi 
        dla wody do rynny
     • pozioma powierzchnia montażowa 110 mm,
Długość: 3000 mm

ELEMENTY NAROŻNE

Elementy narożne (90 ° i inne) wewnętrzne i/lub zewnętrzne są spawane w warsztatach 
producenta.  Mają zewnętrzną długość 300 x 300 mm.

MONTAŻ

1.   Posmaruj powierzchnię montażową na spodzie klejem lub miękkim materiałem
      bitumicznym, dla dobrej przyczepności i wodoodporności pokrycia dachu.
2.   W razie potrzeby przymocuj profil co 300 mm za pomocą. nierdzewnych 
      śrub i zamocuj na nich odporne na warunki atmosferyczne zaślepeki.
3.   Przykryć przymocowaną powierzchnię mocującą pokryciem dachowym, 
      aby zapobiec przedostawaniu się wody do szczelin.

UWAGA

Przed montażem blokady kamiennej lub żwirowej należy uwcześnie skonsultować 
się z architektem w celu zatwierdzenia.

WYKOŃCZENIE ALUMINIOWE
Surowe Alu 
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żwir/kamienie

rynna

powierzchnia montażowa 100 mm

zewnętrzny górny róg 300*300mm

przecinany na łuki
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przekrój pionowy przekrój pionowy


