BENDERS KATUSED

SAVIKIVID

Rätseptööna valmiv kivikatus!

Täiendava info leiad
www.bendersbaltic.ee

MEYER-HOLSEN VARIO

Klassikaline savikivi
Meyer-Holsen Vario puhul on tegemist klassikalises stiilis 1-lainelise savikiviga, mis on valmistatud traditsioonilisel pressimis meetodil. Vario savikivi paigaldamise teeb lihtsaks selle väga korrektne vorm. Iga kivi detail on
täpne ja kivid istuvad teineteisega nagu valatult (selle tagab ideaalne lukusoon). Meyer-Holsen savikivi katus on
mõeldud neile, kes hindavad parimat kvaliteeti ja on nõus enda kodusse keskmiselt rohkem investeerima. Vario
savikivi viimistluste hulgast leiad naturaalse, angobeeritud, kristall angobeeritud, klassikalise glasuuri, Marcato
glasuuri ja põletusmeetodiga saavutatud pinnaviimistlused. Värvivalikus on 20 erinevat värvitooni.
•
•
•
•

Üks populaarsemaid katusekive Saksamaa turul
Klassikalises stiilis 1-laineline savikivi annab katusele harmoonilise välimuse
Iga kivi detail on täpne ja kivid istuvad teineteisega nagu valatult
Valikus 20 värvitooni ja 6 pinnaviimistlust
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Värvivalik
Meyer-Holsen Vario savikivide sortimendis on 20 värvitooni ja 6 pinnaviimistlust, mille hulgast endale meelepärane valida. Savikivide värv on Meyer Holseni poolt spetsiaalselt välja töötatud ja toodetud savikividele. Selline
värvitehnoloogia tagab savikividele maksimaalselt pika eluea.

264 x 425 mm

Kaetav pind

211 x 320–345 mm

Roovisamm

320-345 mm

Kaal

2,9 kg/tk

Soovituslik
katusekalle

22°

Kulu

14 tk/m²

ANGOOB

KLASSIK

NATURAALNE

Kogupind

ELEGANTS

MODERNNE

Savipunane

Vanapunane kirju

Brasiilia pruun

Vanapunane

Rustikaalne punane

KRISTALNE ANGOOB

TRADITSIOONILINE GLASUUR

Veinpunane

Titaanmust

Graniitmust

India punane

PÕLETUSMEETOD*

MARCATO GLASUUR

Tumeroheline

Teemantmust

Bongossipruun

Mariinsinine

Pärlvalge

Helehall

Rohekas sinine

Rapsikollane

Heleroheline

Hall/must

Laiguline pruun

Täiendava info leiad www.bendersbaltic.ee
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MEYER-HOLSEN PIANO

Modernne savikivi
Meyer-Holsen Piano savikivid on kiltkivile sarnaneva välimusega siledapinnalised katusekivid, mis sobituvad
hästi nii kaasaaegse arhitektuuriga kui ka klassikalises stiilis villaga. Piano paigaldatakse ridade kaupa astmesse,
mis tagab katusepinnale kena ilme. Vaadates Piano savikivi katust saad kohe aru, et kõik on täpselt omal kohal.
•
•
•
•
•

Kiltkivile sarnaneva välimusega siledapinnalised katusekivid
15 mm vuugivahedega tasapinnalised savikivid
Ventilatsioon toimub harjaplaadist
Lihtne paigaldada koos poolikute ja tervete äärekividega
Valikus 5 värvitooni ja 4 pinnaviimistlust
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Värvivalik
Meyer-Holsen Piano savikivide sortimendist leiad 5 värvitooni ja 4 pinnaviimistlust, mille hulgast endale meelepärane valida. Savikivide värv on Meyer Holseni poolt spetsiaalselt välja töötatud ja toodetud savikividele. Selline
värvitehnoloogia tagab savikividele maksimaalselt pika eluea.

Kogupind

240 x 410 mm

Kaetav pind

204 x 330–345 mm

Roovisamm

330-345 mm

Kaal

2,9 kg/tk

Soovituslik
katusekalle

28°

Kulu

14-16 tk/m²

KLASSIK

ANGOOB

ELEGANTS

MODERNNE

Plaatinahall

Graniitmust

KRISTALNE ANGOOB

Grafiit

MARCATO GLASUUR

PÕLETUSMEETOD*

Pärlvalge

Hall/must

Täiendava info leiad www.bendersbaltic.ee
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MEYER-HOLSEN DUUBEL

Unikaalne savikivi
Meyer-Holsen Duubel on unikaalne savikivi vorm, mis kätkeb endas esteetikat ja ökonoomsust. Duubli profiil
annab kivile hea vastupidavuse ja tehnilised omadused. Lisades Duubel savikivile samasse sarja kuuluva väiksema
vormi Juniori, lihtsustad enda tööprotsessi ja hoiad kokku väärtuslikku aega. Kuidas nii? Selline kombinatsioon
lihtsustab oluliselt keerukamate pinnavormide katmist ja hoiab kokku kivide kulu.
•
•
•
•
•
•

Võimalik kombineerida pooliku Junior kiviga
Kuluefektiivne lahendus alates 10 kivi / m²
Parima visuaalse välimus saavutad 20 kiviga / m²
Vuugikate tagab maksimaalse kaitse tormi eest
Ideaalne keerukamate katusevormide katmiseks
Valikus 9 värvitooni ja 4 pinnaviimistlust
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Värvivalik
Meyer-Holsen Duubel savikivide sortimendist leiad 9 värvitooni ja 4 pinnaviimistlust, mille hulgast endale
meelepärane valida. Savikivide värv on Meyer Holseni poolt spetsiaalselt välja töötatud ja toodetud savikividele.
Selline värvitehnoloogia tagab savikividele maksimaalselt pika eluea.

Vario Junior Zwilling®

Vario Junior®

Kogupind

394 x 365 mm

222 x 365 mm

Kaetav pind

346 x 266–285 mm

172 x 266–285 mm

Roovisamm

266-285 mm

266 x 285 mm

Kaal

4,4 kg/tk

2,4 kg/tk

Soovituslik
katusekalle

22°

22°

Kulu

10 tk/m²

20 tk/m2

ANGOOB

Savipunane

Graniitmust

KRISTALNE ANGOOB

TRADITSIOONILINE GLASUUR

MODERNNE

KLASSIK

NATURAALNE

Grafiit

Keenia punane

Basaltmust

Titaanmust

Laavapunane

Maalähedane
pruun

Pähklipruun

Täiendava info leiad www.bendersbaltic.ee
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MEYER-HOLSEN REVAL

Lihtsuses peitub võlu
Me kõik oleme kuulnud väljendit “lihtsuses peitub võlu”. Kas ka sinu jaoks? Meyer-Holsen Revali puhul on tegemist ajale hästi vastupidava, lihtsa joone ja klassikaliselt ilusa välimusega savikiviga. Revalit võib tihti kohata just
vanalinnades ja teistel väärika arhitektuuriga majadel. Pealtnäha sügava kujuga Revali kumerat savikivi on saadaval
nii lühikese kui ka pika lõikega (kahes erinevas mõõdus).
•
•
•
•

Lihtsa joone ja klassikaliselt ilusa välimusega savikivi
Tihti osa vanalinna väärikast arhitektuurist
Saadaval nii lühikese kui ka pika lõikega
Valikus 4 värvitooni ja 3 pinnaviimistlust
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Värvivalik
Meyer-Holsen Reval savikivide sortimendist leiad 4 värvitooni ja 3 pinnaviimistlust, mille hulgast endale meelepärane valida. Savikivide värv on Meyer Holseni poolt spetsiaalselt välja töötatud ja toodetud savikividele. Selline
värvitehnoloogia tagab savikividele maksimaalselt pika eluea.

Kogupind

235 x 400 mm

Kaetav pind

204 x 337 mm

Roovisamm

300-320 mm

Kaal

2,6 kg

Soovituslik
katusekalle

35°

Kulu

15-16 tk/m2

ANGOOB

Savipunane

Brasiilia pruun

ELEGANTS

KLASSIK

NATURAALNE

Graniitmust

PÕLETUSMEETOD*

Hall/must

Täiendava info leiad www.bendersbaltic.ee
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PINNAVIIMISTLUSED & VÄRVIVALIK

Klassik
Klassik pinnaviimistlus pakub looduslikke katusekivide värvitoone. Põletatud savi naturaalne punane värvus ja
kuus täiendavat värvitooni on saavutatud tänu angoobi kasutamisele. Värvivalikust leiad looduslike värvide
spektri - savipunasest kuni kiltkivi mustani.

Modernne
Modernse pinnaviimistlusega katusekividel on kas kristalse angoobi diskreetne peen läige või traditsioonilise
glasuuriga läikiv pinnaviimistlus.

Elegants
Elegants pinnaviimistluse seeriast leiad glasuuritud Marcato ja taastava põletamise teel saavutatud Elegantsi.
Marcato®“ glasuur on saadaval üheksas kaunis värvitoonis. Elegantsi leiad kahes värvitoonis.
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PINNAVIIMISTLUSED & VÄRVIVALIK
KLASSIK
NATURAALNE

Vanapunane
kirju 1

Savipunane 1

ANGOOB

Brasiilia pruun 1

Vanapunane 1

Rustikaalne
punane 1

Plaatinahall 1

Graniitmust 1

Süsimust 2

Laavapunane 1

Maalähedane
pruun 1

MODERNNE
KRISTALNE ANGOOB

Grafiit 2

Veinpunane 2

Keenia punane 2

TRADITSIOONILINE GLASUUR

Titaanmust 3

Basaltmust 2

India punane 3

Pähklipruun 3

ELEGANTS
PÕLETUSMEETOD*

MARCATO GLASUUR

Teemantmust

Bongossipruun 3

Mariinsinine 3

Pärlvalge 3

Helehall 3

Rohekas sinine 3

Rapsikollane 3

Heleroheline 3

Tumeroheline 3

Hall/must 1

Laiguline pruun 1

Kattekihtide selgitus: 1 = matt 2 = sädelev 3 = läikiv
*Need katusekivid on looduslikud põletatud tooted.
Seetõttu ei ole välistatud looduslike toorainete heterogeensusest tulenevad kõrvalekalded värvis ja struktuuris.
Täiendava info leiad www.bendersbaltic.ee
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LISATARVIKUD

Kõik ühest kohast
Lisatarvikud
Võid olla kindel, et Bendersist saad komplekteerida katuse koos kõikide vajaminevate lisadega. Olgu need savist
harja- ja äärekivid või muud vajalikud lisad nagu ventilatsioon, läbiviigud, tihendustarvikud, ohutustarvikud jms.
Tegemist on kvaliteetse tootevalikuga, mis aitab tagada sinu katusele pika eluea. Kõik lisatarvikud on toodetud
vastu pidama põhjamaisesse kliimasse. Nende atraktiivne välimus on meeldivaks lisaboonuseks.
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KATUSE ÄÄRED

Detailid loevad
Äärelahendused
Benders pakub savikivi katustele äärelahendusi, millel mõlemale katuse servale paigaldatakse spetsiaalselt kas vasak või parem äärekivi. Kivid jäävad peale paigaldamist katuse reakivide pinnaga samale kõrgusele ja viimistlevad
ääre kõige soliidsemal moel.
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GARANTII

Üle 160 aasta savikivide valmistamise
kogemust, 0 aastat külmakahjustusi.
Meyer Holseni kvaliteedi garantii
•

40-aastane täisgarantii

•

20-aastane asendusgarantii

•

Suur tihedus, keskmine purunemiskoormus 5,1 Kn (nõue vastavalt DIN EN 1304 järgi on 1,2 Kn)

•

Keskmine veeimavus 3,14%

•

Tehases segatud – saab laduda otse aluselt (tagab ühtlasema värvitooni)

•

99% purunemise vaba, kuna kasutatakse uusimat pakkimise tehnoloogiat

20-aastane garantii järeltarnetele
Garanteerime, et suudame tarnida sama seeria savikive veel
20 aasta jooksul ja seda alates sinu poolt valitud kivi mudeli
tarne kuupäevast (arvestada tuleks toorainest tulenevate võimalike erinevustega).

40 aastat täielikku garantiid
Meyer Holsen annab oma savikividele 40 aastase tehasegarantii, mis kehtib kivide külmakindlusele, veepidavusele ja
tugevusele.

14

MIKS VALIDA MEYER-HOLSEN SAVIKIVID?

Kõrge kvaliteet
Meyer-Holsen savikivide vorm on väga täpne, mis
tagab kivide suurepärase ühilduvuse ja veepidavuse.
Need on madala müratasemega ja toodetud vastu pidama muutlikele ilmastikuoludele, olgu selleks lumi,
vihm, tuul või temperatuuride muutused.

Pikk ehitusmaterjalide tootmiskogemus
160 aastat ettevõtlikkust, töötajate pühendumust ja
motivatsiooni on need võluvitsad, mis annavad ka
täna igale Meyer Holseni katuseomanikule kindluse,
et nende valik on olnud üks maailma paremaid.

Pidev tootearendus
Meie savikivide kõrge kvaliteedi taga on aastatepikkune tootearendus. Pidev arendustöö aitab meil kõrget
taset säilitada ja konkurentidest pidevalt sammukese
ees olla.

Kõrged standardid
Meie tootmine vastab Euroopa kõrgeimatele kvaliteedinormidele ja standarditele. Valides Meyer-Holsen savikivid, võid kindel olla, et saad kõrge kvaliteediga toote.

Terviklahendus, mis hoiab kokku sinu aega
Majaehitus võib olla väga pikk ja keeruline protsess.
Aitame sind katuse samm-sammulisel planeerimisel ja
kõigi küsimuste lahendamisel. Bendersi terviklahendus aitab sul rahulikumalt magada ning katuse ehitamisega seotud stressi ja mured unustada.

Kindlustunnet andev garantii
Savikivist katuse eluiga võib olla rohkem kui 100 aastat. Esimesed 40 sellest võid olla mureta, anname oma
katustele Meyer-Holsen kuni 40-aastase tehasegarantii.

Rätseptööna valmiv katus
Iga maja on erinev, sellepärast kohtleme su uut katust
nagu unikaalset meistriteost. Iga savikivist katuse valmistame personaalselt vastavalt tööjoonistele.
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Ladu:
Tööstuspargi tee 6
Lemmetsa küla, Pärnu linn
Pärnumaa 88311
Tel: 44 20 371

www.benders.ee
www.bendersbaltic.ee
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